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A l’Ametlla de Mar, des d’avui i fins el 19 de març

A partir del proper mes de juny

El port de la Ràpita,
base de xàrters nàutics
Aquest dimarts es va presentar el primer operador que ha
escollit el port de la Ràpita com a port base per operar amb
embarcacions nàutiques de lloguer, fruit del treball de les
P3
institucions col·laboradores.

Avui és notícia

Ruta de la Tapa Marinera
Una ruta on es podrà degustar la galera i d'altres productes mariners a 12 bars i restaurants del municipi calero. Enguany, a diferència de l'any passat, la tapa marinera arriba després de les
Jornades Gastronòmiques de la Galera i se celebra des d’avui
divendres a l’Ametlla de Mar.
P3

Tortosa
Tortosa-Terres de
l’Ebre serà la seu dels
CSIT World Sports
Games, que es faran
P4
l’any 2019.

Deltebre
L’Ajuntament haurà
d’invertir
uns
671.000 euros per
reobrir el complex
P6
esportiu.

Ribera d’Ebre
Tret de sortida a la
14ena. Festa de la
Clotxa,
aquest
diumenge
a
P8
Benissanet.
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Editorial

L'esperit de la CSIT World Sports Games
Fundada l'any 1946, la Confederació Esportiva Internacional Laborista, és una organització internacional, multiesportiva creada sobre la base dels ideals del moviment obrer internacional: igualtat i solidaritat en l'esport. Es tracta d'un esdeveniment internacional que se celebra cada dos anys i que inclou
esports per a tots i intercanvis culturals. Aquests jocs no són per a esportistes d'alt nivell sinó per a atletes i esportistes aficionats. Els CSIT World Sports
Games també permetran l'intercanvi cultural i l'amistat entre els ebrencs i els participants de diferents països i cultures d'arreu del món, ja que aquest
2019, els CSIT World Sports Games, se celebraran a Tortosa-Terres de l'Ebre.

DE 2017

ASSOCIACIÓ SANT FRANCESC GIL DE FEDERICH

CaixaBank analitza a Tortosa les
perspectives econòmiques
CaixaBank va reunir aquest dimarts a
més d’un centenar de clients de les
Terres de l’Ebre per analitzar la situació
econòmica actual i les previsions per
als propers trimestres. L’acte, que es va
celebrar a la Cambra de Comerç de
Tortosa, s’emmarca en el cicle de conferències sobre les perspectives econòmiques de 2017 que l’entitat financera està duent a terme arreu de l’Estat
adreçades als clients de banca privada.
L’acte, que va tenir lloc a la sala d’actes de la cambra tortosina, va comptar amb
la presència del director de Banca Privada de CaixaBank a Catalunya, Joan Ignasi
Prat, el director del Centre de CaixaBank Banca Privada a Reus, Alfons Barceló i
el vicepresident de la Cambra de Comerç de Tortosa, Miquel Domènech. Durant
la conferència “Perspectives Econòmiques. Una nova Era”, Jordi Xiol, del
Departament Àltium i Estratègia d’Inversió de CaixaBank Banca Privada va analitzar les claus de l’entorn econòmic actual i les expectatives per als propers
mesos. CaixaBank impulsa regularment iniciatives i esdeveniments per a analitzar la situació econòmica, adreçats als seus clients i especialment als que tenen
una major activitat com a inversors i un major interès per la situació del mercat.
En aquest sentit, l’entitat financera, a través de CaixaBank Banca Privada, ofereix serveis exclusius de seguiment i informació, amb informes periòdics i accés
a publicacions especifiques, tant pel que fa a cojuntura econòmica com a la situació de les seves inversions.
CaixaBank Banca Privada, el servei especialitzat de CaixaBank per a alts patrimonis, compta actualment amb 57.281 clients. A tancament de desembre 2016,
gestionava un total de 59.525 milions d’euros.

QUARTA EDICIÓ

Concurs enfila Firabril
El Perelló 2017
La inscripció d’aquest concurs és
gratuïta i pot participar-hi qualsevol persona. La temàtica és el
disseny, creació i confecció d’una
bossa de pa de tamany real, feta
amb qualsevol tipus de material.
L’objectiu és incentivar el sentit
de la confecció artesanal i creativa.
Les bosses de pa s’hauran de fer
arribar abans del dia 1 d’abril,
personalment a l’Oficina de
Turisme, o bé per correu ordinari
a l’adreça següent: OFICINA DE TURISME–AJUNTAMENT DEL PERELLO C. Lluís
Companys, 2 El Perelló – 43519. Per més informació 977 49 10 21.
Darrera de cada bossa, enganxat amb un paper o algun suport hi constarà el pseudònim de l’autor. I en un sobre tancat, a part, i amb el mateix pseudònim, s’hauran
de trametre les dades personals del concursant (nom i cognoms, població, telèfon de
contacte i correu electrònic). Les bosses de pa estaran exposades durant el certamen
de FIRABRIL 2017. L’entrega de premis tindrà lloc el dissabte 8 d’abril a les 19 hores
al pavelló firal. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels
premis.

TORTOSA SEMPRE SOLIDÀRIA
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Desprès de que el cap
de setmana del passat
24 de gener s'hagin
celebrat els actes relatius a les Festes
Solidàries
de
Sant
Francesc
Gil
de
Federich, màrtir i sant
tortosí, només ens cal
reafirmar el que ja
sabiem de la societat
tortosina. Tortosa és Solidària”.
Uns actes dirigits i adreçats a un fi social i benéfic sempre
esperen una acollida digna, atenta i de compromís.
El divendres un contacontes del sant a la Biblioteca i desprès
el sopar benéfic al Viena amb la Tuna Folk, emotiu i xalador
a la vegada. El repartiment de coquetes el dissabte al migdia
pels carrers i botigues i el Concert Insólit per la tarde (quin
concert!) amb la Coral Preludi a Caro de Roquetes, El Mafio,
Cor Flumine i tancant el concert la nostra Banda Municipal
de Música. Tot en un marc incomparable com és l'esglesia
de Sant Blai, ple com un ou que diem aquí, ens parlen de la
Tortosa que sent i creu en la solidaritat.
El diumenge a la missa solemne a la Capella de la Santa
Cinta, li vam demanar a Sant Francesc Gil de Federich, la
força de la fe per continuar el seu exemple. Les veus del nostre Orfeó Tortosí, ens van fer sentir dintre el cor, el profund
missatge dels nostres valors cristians.
Ens enorgulleix reforçar els sólids fonaments dels valors que
representem i en l'ajut i suport de tots, pensem en futur i en
un millor futur pels nostres conciutadans, amb treball i respecte i sigui quin sigui el seu origen o les seves creençes.
Agraïr l'esforç de la gent de la nostra Associació en compartir les nostres arrels cristianes, en el seu treball de carrer i en
poder aconseguir objectius de solidaritat amb el més necessitats amb l'entrega a Càritas d'una aportació de 2.185€.
Gràcies Tortosa.
Joan Otero
President de l'Associació Sant Francesc Gil de Federich

Més de 600 quilos recaptats en la
inauguració del restaurant Jaloa
La inauguracio del restaurant Jaloa va estar marcada
per la solidaritat. Al voltant
d’uns 300 ciutadans van
aportar més de 600 quilos a
favor del Banc dels Aliments.
El coordinador de la delegació ebrenca del Banc dels
Aliments, Òscar Ologaray,
destacava que: “qualsevol ajuda és necessària, no només durant
el Nadal sinó al llarg de l’any. Els aliments recollits durant el Gran
Recapte el passat novembre ja s’han acabat”. Ologaray va agrair
un cop més als propietaris del restaurant Jaloa i al diari Més Ebre
la seva voluntat de col·laborar en el projecte que desenvolupa el
Banc dels Aliments. “Hi ha molta gent que ho està passant malament, no n’hi ha prou amb les ajudes que el Banc dels Aliments
ofereix, ja que només podem cobrir una menjada diària dels més
de 10.000 beneficiaris regulars de l’Ebre (3.500 a Tortosa).

Edita:
Limicola, SL
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 10
DE MARÇ
DE 2017

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

El port de la Ràpita comença a operar com a
base de rutes de xàrters nàutics
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DIMARTS

Extingit
l’incendi de
Roquetes

Cruesa és la primera empresa que opera des de la Ràpita rutes entre les Illes Balears, els ports ebrencs I els ports de Castelló

Els responsables de les institucions que componen
Delta Ebre Port han presentat aquest dimarts el
primer operador que ha
escollit el port de la Ràpita
com a port base per operar embarcacions nàutiques de lloguer, fruit del
treball de les institucions
col·laboradores.
Així, l’empresa mallorquina Cruesa treballarà l’activitat de xàrters per primer
cop a la península amb el
port de la Ràpita.
Inicialment s’operarà amb
un catamarà de 13 metres
d’eslora (màxim 12 persones), un veler i un iot a
motor tots dos de 10
metres d’eslora (màxim sis
persones), tot i que l’empresa té capacitat per
operar 17 embarcacions
de lloguer.

Aquesta activitat, que s’iniciarà a partir del juny per
al qual ja estan tancades
les primeres reserves, ha
d’impulsar el turisme nàutic i generar activitat
econòmica en el municipi i
en el territori. A l’acte hi
han estat presents l’alcalde de Sant Carles de la
Ràpita, Josep Caparrós; el
gerent de Ports de la
Generalitat, Joan Pere
Gómez Comes, el director-gerent de la Cambra
de Comerç de Tortosa,
Francesc Minguell, l’adjunt a la direcció del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona a
les Terres de l’Ebre, Albert
Folch, la regidora de
Turisme de la Ràpita, Rosa
Anglès, i la directora de
Cruesa, Cristina Sastre,
entre d’altres assistents.

Acte de presentació, dimarts a la Ràpita.

Línia estratègica
La nova activitat de xàrters nàutics s’emmarca
entre les línies estratègi-

ques establertes en l’acord
de col·laboració institucional que es va signar al
novembre de 2016 sota la
marca Delta Ebre Port.

L’empresa té
capacitat per operar
17
de
La embarcacions
Ràpita té una bona
connexió
amb les Illes
lloguer

Els Bombers van donar
per extingit al voltant de
les quatre de la tarda de
dimarts l’incendi de canyes i matolls que cremava al barranc de Sant
Antoni de Roquetes. El
foc ha calcinat finalment
11,3 hectàrees, segons
els Bombers. Les flames
es van iniciar poc abans
de dos quarts d’onze del
matí de dimarts al fons
del barranc i el vent va
provocar l’aparició de
diversos focus secundaris. En un principi els
Bombers van poder aturar els flancs dels camps
de conreu i després es
van centrar en frenar el
cap de l’incendi.
S’investiga si va ser
intencionat, tot i que l’origen és diferent al de
focs provocats que van
tenir lloc a Tortosa les
darreres setmames.

Arriba una nova edició de la Ruta de la Tapa Marinera
A l’Ametlla de Mar, des d’avui i fins el dia 19 de març
Avui divendres comença una nova edició de la Ruta de la
Tapa Marinera de l'Ametlla de Mar, una ruta on es podrà
degustar la galera i d'altres productes mariners a 12 bars
i restaurants del municipi. Enguany, a diferència de l'any
passat, la tapa marinera arriba després de les Jornades
Gastronòmiques de la Galera i se celebra des d’avui i fins
el 19 de març. De fet, només La Cala continua apostant
per aquesta ruta, que inicialment van impulsar les Viles
Marineres.
«Un cop finalitzades les Jornades de la Galera, donem pas
a la ruta de tapes marineres per ampliar el calendari, perquè continuï havent-hi activitat al nostre poble, i perquè
sigui un al·licient més per visitar-nos», explica el gerent de

l'Àrea Municipal de Turisme, Damià Llaó. Afegeix que és
una ruta que «interessa continuar fent, perquè els establiments expliquen que funciona molt bé».
Amb la Ruta de la Tapa Marinera, emmarcada dins de les
rutes Tapamar, es convida a tothom a degustar una tapa
elaborada amb el peix i marisc de La Cala i prendre una
cervesa Heineken, patrocinador oficial de l'edició, per
només 2,50 euros. Tapes com una 'fajita' marinera, un
còctel de galeres o pop a la ruta són algunes de les propostes que “ens faran xuclar els dits els pròxims caps de
setmana”. A més, fent la ruta de tapes es podrà entrar en
el sorteig de 2 menús gastronòmics dobles per a les
Jornades Gastronòmiques del Peix Blau. Per participar-hi,

caldrà emplenar el tríptic amb els tampons de cinc bars
diferents, escollir quina tapa és la que més us ha agradat
i dipositar-lo a les bústies dels establiments que participen
o a l'Oficina de Turisme. També es pot participar en el
concurs fotogràfic d'Instagram amb les etiquetes #tapamarinera17 i #ametllademar.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Vols anunciar-te?

EDICTE

Aquest és el teu espai privilegiat de
El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 27 de Febrer de 2017, va aprovar inicialment la
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per l’admissió d’equipaments en el Parc Urbà de
l’Aubadera. Aprovació que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients, en compliment del que disposa l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 11
a les 13 hores i al web municipal.

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Móra d’Ebre, 28 de febrer de 2017
Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
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Tortosa-Terres de l'Ebre serà seu
dels CSIT World Sports Games
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EN UN MINUT
Tortosa s'adhereix al Pacte
Més notícies
Nacional pel Referèndum *LES OBRES de construcEs va aprovar en el ple de dilluns

Al 2019
Tortosa-Terres de l'Ebre
acollirà els CSIT World
Sports Games 2019.
Així ho va fer públic el
comité executiu del
CSIT, després que es
comuniqués la decisió
al president de la Unió
de Consells Esportius
de Catalunya (UCEC),
Jaume Domingo. i a
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel. L'alcalde,
que es trobava a
Avignon en una acció
de promoció turística
de la ciutat, va valorar
molt positivament l'elecció de Tortosa com a ciutat amfitriona dels jocs. "Cal
començar a treballar buscant les complicitats de tothom perquè els jocs de 2019
siguin un èxit. Estem davant d'un repte majúscul per a Tortosa, les Terres de l'Ebre i
per al conjunt de Catalunya". El president de la UCEC, de la seva banda, va assenyalar que "per a Catalunya és un pas important de consolidació de l'esport popular, un
esport que ha d'arribar a tothom sense discriminacions i que, a més, pot generar complicitats i sinèrgies molt importants al territori. L'organització dels jocs a Tortosa-Terres
de l'Ebre és un exemple clar de treball conjunt d'un territori que es projecta a nivell
internacional".
Els CSIT World Sports Games són uns jocs esportius que se celebren cada dos anys i
que poden atreure fins a 10.000 esportistes d'arreu del món. Es tracta d'un esdeveniment on hi ha competició esportiva però sobretot es basa en la convivència entre
cultures i l'intercanvi d'experiències entre els participants.

Comerç il·legal d'angules
Desarticulada una organització internacional
La Guàrdia Civil, en una operació
coordinada per Europol i Eurojust i
en la que han participat Portugal,
Itàlia, Grècia i Regne Unit, ha detingut vuit persones a les províncies de
Tarragona, Sevilla i València, que se
sumen als nou detinguts a Grècia,
com a membres d'una organització
internacional dedicada al comerç
il·legal d'angules. Segons informa
l’ACN, als detinguts se'ls imputen
presumptes delictes de contraban,
falsedat documental, contra la
fauna, i blanqueig de capitals, sota estructura d'organització criminal. Dels vuit
detinguts a l'estat espanyol, tres són de Deltebre i vinculats a l'empresa Mariscos
Roset, segons han confirmat fonts de la investigació. Foto: Guàrdia Civil.

FESTAST, la fira alimentària
Actes de la Cambra de Comerç a l’estand d’Àgora d’Oli

L'Ajuntament de Tortosa va aprovar dilluns adherir-se al
Pacte Nacional pel Referèndum amb els vots a favor dels
grups municipals de CiU, ERC, Movem i CUP. PSC i PP
han votat en contra. En base a aquesta adhesió, el consistori tortosí insta els governs de la Generalitat i de
l'Estat a "superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu". Així mateix, es dóna suport a les iniciatives i acords que sorgeixin del Parlament per a l'articulació del referèndum.
Mocions
En l'apartat de mocions polítiques, la majoria del Ple va
rebutjar les mocions del grup municipal del PP sobre
seguiment i execució de les mocions del Ple, i de defensa de l'autonomia de la gent gran; les de la CUP-AE per
la retirada de la publicitat de l'Ajuntament d'aquelles
publicacions que utilitzen llenguatge, imatges o textos
sexistes, i per demanar una ampliació del servei d'assessorament a la ciutadania envers les hipoteques amb clàusules il·legals. Tampoc van prosperar les propostes dels
grups de Movem sobre l'impuls de polítiques feministes,
pressupostos justos des de l'àmbit del gènere i la igualtat
salarial, i de creació d'un protocol d'actuació que redueixi l'efecte negatiu de les obres sobre el comerç local i la
ciutadania; així com les del PSC per atreure la implantació de la nova fàbrica d'automòbils elèctrics de l'empresa TESLA a Tortosa, i per impulsar la construcció del nou
pont, entre l'Horta de Pimpí i l'Horta de Jesús.

«Manca de debat polític i males
formes de l’equip de Govern»
Denúncia de l’oposició de l’Ajuntament de Tortosa

Els tres grups d’esquerres de l’oposició a l’Ajuntament
de Tortosa han comparegut aquest dijous en una roda
de premsa conjunta després de que en els darrers
plens “el govern de Convergència i els Republicans
han rebutjat sistemàticament totes les nostres propostes”. S’ha denunciat que “no ens podem permetre el
luxe de rebutjar propostes en positiu com la d’implantar una empresa com Tesla Motors”. Així mateix han
manifestat que “els grups de l’oposició venim patint
un maltractament institucional constant”. I també que
“el problema a Tortosa està en el suport del grup
municipal d’Esquerra Republicana que ha tornat a
donar la majoria absoluta al govern de Bel”.

«Inici del trasvasament
d’aigua a Barcelona»
‘Des del riu Segre, a través del Segarra-Garrigues’

Durant els tres dies que
dura el certamen a l’estand
d’ÁGORA d’OLI professionals i públic en general,
podran degustar tots els
olis exposats.
I el dilluns dia 13 a les
11.30h. és realitzarà un
tast professional d’olis
extra verge conjuntament
amb la DOP Terra Alta i
DOP Baix Ebre. També per
a professionals és donarà a
conèixer el nou projecte en

que està treballant la
Cambra de Comerç. Es
tracta de l’edició d’una
guia d’oli extra verge, que
sota el segell ÀGORA
D’OLI - Espai Gourmet de
les Terres de l’Ebre,
“pretén ser una bona eina
per convertir-se en un bon
expert en olis de la nostra
terra”.
Inauguració demà
El
president
de
la
Denominació
d’Origen

Terra Alta, Joan Arrufí, serà
l’encarregat de presidir
l’acte d’inauguració de la
5a edició de Festast, la Fira
alimentària de les Terres de
l’Ebre. L’acte tindrà lloc
demà dissabte a les 12h a
la Sala Celler, al pavelló
firal de Tortosa. Serà el tret
de sortida d’una fira que
suposa un important aparador per promocionar el
producte local, i que
durarà fins dilluns 13.

DIVENDRES 10
DE MARÇ
DE 2017

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) veu constatat
el seu històric advertiment que l'aigua del Segre, principal afluent de l'Ebre, s'acabarà transvasant a Barcelona
a través del canal Segarra-Garrigues. Per a la PDE, l'acord per abastir aigua de boca des del pantà de Rialb a
31 municipis de la Segarra, l'Urgell, l'Anoia i la Conca de
Barberà, és la porta d'entrada de l'aigua dels rius Ebre i
Segre a l'àrea metropolitana barcelonina. Els antitransvasistes s'han mostrat "indignats" amb el "doble joc"
del Govern i la "verborrea solidària" que utilitza amb les
Terres de l'Ebre. Per la PDE, “la gent de Lleida està a
punt de viure l'engany i la presa de pel que va suposar
el mini-transvasament de l'Ebre cap a Tarragona dels
anys 80”.

ció de la nova piscina a
l’estadi municipal de
Tortosa començaran a l’abril. Així ho va anunciar el
regidor d’Esports, Joaquim
del Pino, en l'espai
l'Entrevista de Canal Terres
de l'Ebre.
* 29 ENTITATS AMBIENTALISTES I SOCIALS han
signat un manifest per
donar suport a la redacció i
aprovació, abans que acabi
el 2017, d'un pla de gestió
integral dels sediments de
la conca de l'Ebre, tal i com
va aprovar la Comissió de
Medi Ambient, Agricultura
i Pesca del Congrés el passat 14 de febrer.
*AQUEST DIJOUS AL
MATÍ, els tècnics del
Consorci de Polítiques
Agràries de les Terres de
l'Ebre (COPATE) han dut a
terme, al riu Ebre, el primer
tractament general contra
les larves hivernals de la
mosca
negra.
Amb
helicòpter, s'han abocat
2.100 litres d'insecticida
biològic BTI en 7 punts del
riu, des d'Ascó fins a
Amposta.
* AVUI DIVENDRES, a les
19.30 h - Sala d'actes de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, Xerrada: 'El repte
d'identificar els desapareguts de la Guerra'. Amb
Roger Herèdia, Ismael
Piñas i Xavier Figueres. I
demà dissabte, a les 19 h al
Casal de la Gent Gran de
Ferreries: ‘L'exili en veu de
dona’. Conversa entre la
diputada Montse Palau i la
periodista Glòria Aymà
*14
AJUNTAMENTS
EBRENCS ja poden expropiar pisos buits dels bancs:
Tortosa, Alcanar,l'Aldea,
Amposta, Flix, Gandesa,
Móra d'Ebre, Móra la
Nova, el Perelló, Roquetes,
Santa Bàrbara, la Ràpita, la
Sénia i Ulldecona.
*TIVISSA oferirà un servei
d’assessorament energètic
gratuït, per als veïns i veïnes i les empreses locals.
*MONTSIÀ ACTIU: durant
el 2016, Activa’t ha atès
més de 550 persones del
Montsià. El resultat ha
estat el suport en la contractació de 206.
*GODALL: Fira de l’Oli i
de l’Espàrrec, aquest cap
de setmana.
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Més notícies
*AMPOSTA: Les Festes
Majors, les Festes del
Poblenou del Delta i les
Festes del Carme del
barri del grau formen ja
part del Catàleg del
Patrimoni Festiu de
Catalunya.
Així ho ha comunicat la
Direcció General de
Cultura
Popular,
Associacionisme i Acció
Culturals del departament de Cultura de la
Generalitat.

*AMPOSTA: el paper de
les dones durant el període de la Guerra Civil
protagonitzarà l'acte
central de la commemoració
del
Dia
Internacional de la
Dona.
Avui divendres, la historiadora i escriptora
Assumpta
Montellà
impartirà una conferència sobre aquest tema al
Museu de les Terres de
l'Ebre, com a part de
l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament
d'Amposta i el Consell
Comarcal del Montsià.
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'Per un Delta net' organitza
una nova jornada de neteja

diarimés
ebre

Alcanar estalviarà 50.000 €
anuals en consum energètic
Nova política d'eficiència energètica de l'Ajuntament

Aquest diumenge
Tres quartes parts de les prop de nou
tones de residus retirades l'any passat de
les platges del delta de l'Ebre són plàstics.
Un problema de llarg abast en un espai
natural sensible, atès que el plàstic és un
material que no es desintegra completament i pot romandre a la natura durant
segles. Aquest és un dels missatges que
els responsables de la campanya 'Per un
Delta net' han fet públic en motiu de la
convocatòria, aquest diumenge, 12 de
març, d'una nova operació de neteja
col·lectiva i coordinada en set municipis
de l'espai natural. Més enllà d'implicar diversos col·lectius i voluntaris en una operació de retirada de residus, especialment a les platges deltaiques, la campanya prioritza sensibilitzar la
població i els visitants de la zona sobre patrons responsables de consum
que permetin reduir la generació de residus.
A banda de l'operació coordinada de fa un any –que en aquell moment va permetre recollir 7.400 quilos de residus-, la campanya va organitzar també dos jornades de neteja en diferents punts del delta, com la
platja de Migjorn o la Punta de la Banya, fins arribar a sumar 8.900 quilos. D'aquesta quantitat, un 76% eren plàstics, un 10% metalls , un 7%
tèxtils i el mateix percentatge de vidre, segons ha detallat el president de
l'Associació de Voluntaris del parc natural, Pere Magrané. "El plàstic és
el gran element present en molts aspectes de la nostra vida: des d'envasos fins a utensilis o tèxtils. Finalment, sigui pels drenatges dels rius, les
aportacions del vent o perquè la mar torna sovint el que hi posem, ens
els trobem a les platges", ha abundat el regidor de Medi Ambient de
Sant Carles de la Ràpita, Carlos Sanchís.

La nova política d'eficiència energètica de l'Ajuntament d'Alcanar
preveu un conjunt de mesures per aconseguir un estalvi energètic, fer front a la contaminació lumínica i, a la vegada, resoldre
d’una manera més eficaç les necessitats visuals nocturnes del
municipi. Segons nota de l’Ajuntament, aquest pla implica la realització d'actuacions de millora i renovació de les instal·lacions
d'enllumenat exterior. Concretament, està previst el canvi de lluminàries a tecnologia LED d'un total de 700 punts de llum
d’Alcanar, les Cases i Alcanar-Platja. D'aquesta manera, el consum
actual de 92,25 € per punt de llum passarà a 19,68 €, la qual cosa
suposarà una reducció de 72,57 € per unitat i un estalvi anual de
més de 50.000 €.
Aquesta renovació es farà de forma progressiva, i en diversos
anys, per tal d'equilibrar la inversió econòmica.
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Full de ruta per a la reobertura del
Complex Esportiu Municipal
De Deltebre

L’Ajuntament
de
Deltebre ha marcat
els passos a seguir
per tal que la reobertura del complex
esportiu municipal
sigui una realitat. En
aquest sentit, la
voluntat de l’equip
de govern és la de
reobrir la piscina
coberta durant la
tardor d’aquest any
per donar resposta a
una de les grans
demandes de la ciutadania des de que
aquesta
tanqués
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
portes el setembre
del 2014.
En tot cas, l’obertura global del complex esportiu es realitzarà en quatre fases establertes a partir d’un projecte executiu que ascendeix a 670.000€ i que té en compte una posada en marxa de mínims ja que el projecte pericial contempla una despesa de més d’1.500.000€. El temps d’execució d’aquestes fases dependrà del
finançament obtingut. Així, la primera fase constarà de la posada en marxa de la
piscina coberta i de l’adequació dels espais necessaris per al seu funcionament; la
segona, l’adequació de les pistes de pàdel i del pavelló esportiu per tal que es
puguin celebrar actes, entrenaments i competicions esportives. La tercera fase,
constaria amb la posada en funcionament de la piscina gran exterior i les pistes de
tennis i, finalment, una quarta fase amb la urbanització de l’exterior del complex
esportiu. Segons la nota de l’Ajuntament, l’entramat judicial del Complex Esportiu
Municipal aglutina 10 processos judicials, dels quals 5 encara resten oberts. De fet,
l’alcalde ha manifestat que “aquest equipament és el malson de l’equip de govern,
no només pels processos judicials, sinó també per tots els recursos econòmics que
s’hi han invertit”. A partir d’ara, i depenent del resultat judicial de tots aquests processos, l’Ajuntament de Deltebre haurà de fer front a una despesa mínima de
670.000 € i, en el pitjor dels escenaris, si tot anés malament, la xifra podria superar els 4.500.000€. Una xifra econòmica, aquesta última, que, segons l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, “posaria en clar perill la hisenda de l’Ajuntament de Deltebre
fent-nos presoners de la gestió del passat”.

El SIAD Baix Ebre va
atendre el 2016 un
total de 43 dones

S’inicia el cicle:
'Eines per a un planeta
que respira'

El Servei d'Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) del Baix Ebre va atendre l'any passat 43 dones víctimes
de violència de gènere, un 16,2 per
cent més que al 2015, segons consta en la memòria tècnica anual d’
aquest servei del Consell Comarcal
del Baix Ebre. Al 2016, el SIAD va
atendre en global 226 dones (un
6,6% més que el 2015) i va fer 457
intervencions. En aquestes dades no
s'inclou el municipi de Tortosa que
disposa de servei propi. El SIAD Baix
Ebre és un servei públic que ofereix
a la població femenina de la comarca informació, orientació i assessorament per contribuir a que les
dones puguin gaudir dels seus drets
civils i personals en llibertat i sense
discriminacions. Segons consta en la
memòria anual, de les 457 intervencions, la majoria van correspondre a
atencions de caràcter psicològic
(281) i jurídic (162).

Les entitats Ecologistes en Acció de
Vinaròs, Ecologistes del Sénia i
GEPEC -EdC, amb el suport de
l'Ajuntament d'Alcanar, han organitzat el cicle de quatre conferències
“Eines per a un planeta que respira”
que tindran lloc a Alcanar entre els
mesos de març i juny. La primera
conferència, “La política de l’aigua:
Per què costa tant canviar-la?”
impartida per Carles Ibáñez, biòleg i
director del Programa de Sistemes
Aquàtics de l’IRTA, tindrà lloc demà
dissabte 11 de març a les 19.30 h a
l’Edifici de Serveis Agraris Joan Gil.
Jordi Bort, regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament ha explicat que
l’Ajuntament valora molt positivament acollir aquest cicle de xerrades, ja que pretenen “sensibilitzar i
fomentar el respecte i la protecció
del medi ambient i dels elements
naturals. Esperem així aportar-hi el
nostre granet de sorra“.
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La Ràpita i Repsol signen un conveni
de col·laboració
Permetrà traduir els continguts del Museu del Mar de l’Ebre

La subvenció que aporta l’empresa és de 4.900 euros.

L’Ajuntament de La Ràpita i l’empresa Repsol Petróleo SA han signat un conveni de
col·laboració que permetrà finançar la maquetació, disseny i traducció de diversos continguts del projecte museístic del Museu de la Mar de l’Ebre. La subvenció que aporta
l’empresa és de 4.900 euros, tal com fixa l’acord signat dijous 2 de març pel director
de la Unitat de Negoci de la companyia Repsol, Manuel González i l’alcalde rapitenc
Josep Caparrós.
Amb aquesta quantitat, l’Ajuntament preveu traduir al castellà, l’anglès i el francès els
continguts dels interactius que hi ha instal·lats al museu, amb la finalitat de promoure
la divulgació de forma històrica i didàctica del fons d’aquest equipament cultural, educatiu i turístic i posar-lo a l’abast d’un major nombre de visitants potencials.
L’Ajuntament de La Ràpita es compromet a aportar el cofinançament necessari per
finalitzar aquestes feines, que es duran a terme en els propers mesos. D’altra banda,
informar que dimecres es va presentar el Pla d'Igualtat impulsat per la regidoria
d'Atenció a les Persones, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. El Pla ha estat
elaborat per les sociòloques Mònica Brunet i Anna Grau.

Dimecres es va presentar a la Ràpita el Pla d’Igualtat
impulsat per la regidoria d’Atenció a les Persones

El Consell Comarcal del Baix Ebre
becarà els alumnes d’UNED Sènior
Per finançar-los-hi el cost de la matrícula
El president del Consell
Comarcal del Baix
Ebre, Daniel Andreu, i
el director del Centre
Associat de la UNED a
Tortosa, Josep Maria
Franquet, han signat
un
conveni
de
col·laboració en representació d’ambdues
institucions
per
fomentar l’accés a la
cultura i el coneixement de les persones
Dani Andreu i Josep Maria Franquet, en l’acte de signatura del conveni.
majors de 55 anys.
Aquest és el segon any
que se signa aquest conveni que estableix que l’ens comarcal col·laborarà amb la iniciativa denominada UNED Sènior, un programa formatiu adreçat a majors de 55 anys
que inclou temes d’actualitat i estratègies de desenvolupament personal. El Consell
becarà els alumnes d’UNED Sènior per contribuir a finançar-los-hi el cost de la matrícula i, a la vegada, cedirà els espais propis per a les activitats relacionades amb la iniciativa o amb l’activitat general del centre associat de la UNED a Tortosa.
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Tret de sortida a la Festa de la
Clotxa de la Ribera d’Ebre

Més
notícies
*MÓRA
D’EBRE
El
dimarts 7 de març es van
iniciar les obres de millora
del passeig del Pont de
Móra d’Ebre, que tindran
una durada estimada de
tres mesos. Les obres
tenen una superfície
d’actuació de 2.754 m2 i
una llargada longitudinal
de 144 metres, entre el
pont de les arcades i la
font davant de la seu del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre.
*EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA i
l’Associació de Turisme
Rural de la comarca
terraltina, per segon any
consecutiu, signen un
conveni per a la realització d’accions de promoció turística a la comarca.
*FLIX: l'Ajuntament va
convocar a tot el personal
d'empreses contractistes
d'Ercros de Flix a una reunió informativa que va
tenir lloc dimarts a Ca
Don Ventura.
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Participar en la gestió de
l’Hospital de Móra d’Ebre
‘Que s’escoltin les opinions del territori’

Diumenge, a Benissanet

Benissanet serà l’escenari, aquest diumenge 12 de març, de la Festa comarcal de la
Clotxa, una cita organitzada pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que cada any
té lloc en un poble diferent. Així, s'aconsegueix donar a conèixer la comarca i els seus
atractius turístics, vinculats a la gastronomia i al plat tradicional riberenc per excel·lència, la clotxa, que diu molt dels seus orígens de pagès. Aquest any la Festa arriba a la
14a edició i donarà el tret de sortida a les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa en
15 restaurants de la Ribera, que s’allargaran fins el 17 d’abril. La presentació de la
festa comarcal i les jornades va reunir una àmplia representació del sector turístic i de
la restauració a l'Església Vella de Ginestar. L'acte va servir per reconèixer la tasca d'aquests professionals, ja que "gràcies a la seva implicació es poden tirar endavant iniciatives com aquestes", va dir la presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim.

Reclamen millores a la "maltractada" R-15
A l'estació de Móra la Nova
Un centenar de persones es
van concentrar aquest dissabte,
convocades
per
la
Plataforma Trens Dignes,
davant l'estació de Móra la
Nova per reclamar millores per
la línia R-15, que consideren
"maltractada".
El lema de la concentració va
ser #MaltractatsR15. En la lectura del manifest, van reclamar a Adif la reobertura de
l'estació del municipi com a
estació de referència de la
Ribera d'Ebre i la Terra Alta i el manteniment de la via i catenària per evitar les
incidències. Foto: ACN.

Els alcaldes de Móra d'Ebre i Falset, Joan Pinyol i Jaume
Domènech; els presidents de la Ribera d'Ebre i el
Priorat, Gemma Carim i Joan Carles Garcia; i el vicepresident del Consell Comarcal de la Terra Alta i alcalde de
la Pobla de Massaluca, Antoni Ferré, es van reunir a
l'Ajuntament de Móra d'Ebre per a analitzar la situació
en què es troba la gestió de l'Hospital Comarcal de
Móra d'Ebre. Els representants polítics van mostrar el
seu neguit pels darrers esdeveniments relacionats amb
el futur de l'hospital i van convindre demanar una reunió urgent amb el conseller de Salut de la Generalitat,
Toni Comín, o amb la persona que designi, perquè "es
tinguin en compte les opinions del territori", segons ha
manifestat l'alcalde de Móra d'Ebre, en qualitat de portaveu dels reunits, Joan Piñol. El problema arrenca de la
decisió de la junta general de l'hospital Sant Joan de
Reus, que va aprovar l'estiu passat destinar 4 milions
d’euros dels 8 milions del fons de reserva de l'Hospital
de Móra d'Ebre per a eixugar el dèficit del centre sanitari de la capital del Baix Camp.
Reclam de la UGT
Així mateix, aquest dilluns, el sindicat UGT de les Terres
de l'Ebre ha exigit, en un comunicat, que el CatSalut i
la Regió Sanitària de l'Ebre garanteixin la inversió
necessària, valorada en 2,3 milions d'euros, per dotar
l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre amb la tecnologia i
les instal·lacions que li correspon al centre. La reclamació arriba arran d'una primera proposta de pressupostos
per enguany on les inversions previstes no superen els
250.000 euros.

Unitat d’Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva
S’estèn a la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta
La Tarda Jove és un servei per a joves, on es proporciona consell afectiu, orientació
i assessorament sobre sexualitat, consell reproductiu, consell contraceptiu, prevenció
càncer coll d’úter, consell preconcepcional, prevenció de comportaments de risc, consell i prevenció d’infeccions de transmissió sexual, educació afectiva sexual grupal,
etc. És una consulta oberta per a nois i noies menors de 25 anys, atesa inicialment
per una llevadora. Paral·lelament es pot accedir a la visita amb un ginecòleg per a
qualsevol consulta sobre patologia. S’hi pot anar individualment, en parella o en
grup, dins l’horari establert sense necessitat de cita prèvia. L’atenció és confidencial i
gratuïta.
A partir de dimecres, la Tarda Jove està oberta a la població de la Ribera d’Ebre i Terra
Alta amb una consulta al CAP Móra la Nova en horari de 18 a 20 hores.
L’ASSIR Terres de l’Ebre també ofereix de fa anys la Tarda Jove per als joves de tot el
territori al CAP Baix Ebre de Tortosa els dilluns a la tarda.

DIVENDRES 10
DE MARÇ
DE 2017

EN UN MINUT

Més
notícies

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

El Govern presenta el
programa CatLabs

diarimés
ebre
9

Millorar la producció de
musclos i ostres
A la badia del Fangar

Per agents que fan innovació a les Terres de l’Ebre
*LA
FUNDACIÓ
ENCICLOPÈDIA CATALANA amb la col·laboració
del
Departament
d’Ensenyament i en el
marc del pla d’Impuls de
la Lectura, convoquen la
13a edició del Certamen
Nacional Infantil i Juvenil
de lectura en veu alta.
Els Serveis Territorials
d’Ensenyament acullen els
dies 7, 9, 14 i 16 de març,
la celebració dels Quarts
de Final, en què hi participaran un total de 150
alumnes de 49 centres de
les Terres de l’Ebre.
*TURALCAT,
la
Confederació del Turisme
Rural i l’Agroturisme de
Catalunya, dóna suport a
la iniciativa, promoguda
per l’AMEC (Associació de
Municipis
Eòlics
de
Catalunya), per a la creació d’un cànon que compensi els impactes territorials i ambientals que
suporten els municipis
afectats per la concentració de parcs eòlics en els
seus termes municipals.

Presentació del programa CatLabs, dimecres passat.

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest dimecres
la sessió de presentació del programa CatLabs, que el Govern va aprovar el novembre
passat i que pretén impulsar la innovació social digital a Catalunya i, alhora articular, una
xarxa d’agents territorials.
La sessió de treball ha anat a càrrec de Ricard Faura, cap del Servei d’Inclusió i
Capacitació Digital de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital i d’Artur Serra, director adjunt de la Fundació I2cat. A l'acte hi han assistit una
trentena de representants del món universitari, centres de formació, empreses, administracions locals, espai de coworking i Punts TIC, als quals el Govern ha convidat a interactuar i treballar en xarxa per tal de promoure projectes d'innovació amb impacte
social.

Creació de 13 empreses durant el 2016
La Xarxa Emprèn del Consell Comarcal de la Terra Alta
El Consell Comarcal de la Terra Alta ha fet balanç de l’activitat emprenedora que s’ha
desenvolupat a la contrada durant l’any 2016 a través de la Xarxa Emprèn. Segons
les dades recollides, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha realitzat més de 70
accions d’assessorament a empreses i emprenedors terraltins. Com a resultat d’aquestes accions d’assessorament, s’han creat 13 noves empreses i s’ha donat resposta a més de 100 consultes plantejades per les persones emprenedores i promotores
de negocis i empreses locals.
A través de la Xarxa Emprèn del Consell Comarcal, s’han realitzat, també, accions de
seguiment tècnic a 10 empreses creades en els darrers 3 anys per tal d’assessorar-les
en el funcionament de l’empresa durant els primers anys i augmentar els seus nivells
de competitivitat.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha presentat avui a la Federació de productors de mol·luscs del Delta de l’Ebre l’estudi científic
“Anàlisi de la circulació i renovació de l’aigua a la Badia
del Fangar sota condicions presents i futures.
Implicacions per a la gestió”, un estudi que ha de servir
de base per al disseny i implementació d’una estratègia
que doni eines per a millorar la gestió de les activitats
aqüícoles i pesqueres a les badies. L’informe va ser encarregat al Centre Internacional d’Investigació dels
Recursos Costaners (CIIRC) i a l’IRTA Sant Carles de la
Ràpita, a instàncies de la Direcció General de Pesca i
Alimentació, amb l’objectiu de conèixer en profunditat
els problemes de qualitat d’aigua que afecten de forma
significativa la Badia del Fangar , un dels dos centres
principals de cultiu aqüícola, de musclo i ostra rissada, del
Delta de l’Ebre.

Fase d’aplicació dels Pressupostos Participatius
De l’Aldea
El projecte guanyador dels Pressupostos
Participatius, segons nota de l’Ajuntament
de l’Aldea, “ja està en fase d'aplicació. El
Govern aldeà va assistir a la posada en servei de les pissarres electròniques al Col·legi
21 d'Abril. I la propera setmana es farà al
col·legi Maria Garcia Cabanes. L'opinió
popular dóna els fruits esperats amb l'execució de les obres seleccionades per la
nostra gent. Una prova evident de que la
col·laboració entre tots els representants
del nostre Ajuntament es transforma en avanços per al nostre poble, una satisfacció
per tots, per poder treballar junts per una Aldea millor”.
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L'europeïtzació horària a Catalunya
AQUESTA SETMANA

Fecotur Deltebre. Ricard Chopo Reverte, vicepresident.

ACTUALITAT

El 2017 arriba La reforma
horària que preveu modificar les jornades laborals i
de lleure de Catalunya tal
com vam informar en l'editorial del 30 de setembre 2016.
L'europeïtzació horària a
Catalunya ens permetrà
dormir més i guanyar en
qualitat de vida segons
indiquen els actors implicats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps
de treball i la resta de les
necessitats vitals. Un cop
aprovada
la
llei
començarà el moment de
transició cap a aquests
nous horaris que haurien
d'estar totalment en
marxa el setembre del
2018.
Més Ebre: El que es busca
amb la reforma horària és
alliberar temps reduint i
avançant la pausa del
migdia per encongir la jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Ricard Chopo: Evidentment
la reforma horària servirà
per impulsar canvis d’horaris perquè puguem
gaudir de més llibertat en
la gestió del nostre
temps, realitzant una
equiparació progressiva
d'horaris amb la resta de
nacions i amb un ritme
més ordenat, aconseguirem ser més eficients, i
millorar en salut i qualitat
de vida.

ME: Això suposaria el
replantejament de l'organització horària en tots
els àmbits de la societat i
de
l'economia
de
Catalunya per racionalitzar, de manera progressiva, els horaris quotidians. Que en pensa?
RC: L'objectiu de la RH és
afavorir la conciliació
familiar i laboral; un dels
punts principals són els
horaris de dinar i sopar. A
tots els països d'Europa
l'horari d'esmorzar és
semblant al d'aquí, però
en el cas del dinar, a
Europa és sobre les 13h i
el sopar sobre les 20h,
quan sobretot a les ciutats
o poblacions dels voltants
de la capital catalana, ho

realitzen molt més tard; en
això tenim un avantatge a
les Terres de l'Ebre, degut
a que els horaris dels àpats
estan més adaptats als
horaris europeus. Un dels
aspectes importants a
valorar dins la RH, és que
tindríem més temps per
poder estar amb la família,
cosa que podria afavorir
l'augment
de
la
natalitat.També disposaríem de més temps per
poder descansar i ser més
productius, o poder destinar temps per a la cultura
i l'oci,...
ME: Pel que fa als infants
sembla que amb aquesta
reforma no haurien d'invertir tant temps en múl-

tiples activitats extraescolars per estar d'alguna
manera «atesos» degut a
les jornades laborals dels
pares, ja que tantes hores
d'activitats els produeix
un cansament que podria
estar a l'origen del fracàs
escolar. A més, el prime
time televisiu s'avançaria
a les 20 h (actualment és
a les 22h), però s'hauran
de canviar els horaris
comercials, entre altres.
Com ho veu?
RC: El canvi s'ha de realitzar progressivament, en
tots els àmbits: institucions, escola,... En el sector comerç, és complex i
complicat degut a la
diversitat
d'interessos,
l'horari que estan treba-

és necessari per a tots.

llant per establir en la RH
és de les 7 fins a les 20h,
en això les institucions,
associacions de comerç...
haurem d'establir mesures
per poder afavorir-los i
que es puguin adaptar el
més aviat possible. El sector de les petites empreses, haurem d'obrir més
aviat, menys temps al
migdia per poder menjar, i
tancar abans; amb això els
comerciants podrem gaudir de la família, però per
aconseguir-ho les grans
superfícies també s'haurien d'adaptar a la RH.

ME: Un horari més racional que ara implica la complicitat de tots els actors....
(administració,
escola,
empresa, comerç...). Que
en pensa?
RC: En la RH hi ha moltes
parts implicades interessades en què es pugui dur a
terme, per això crec que
estem preparats per poder
realitzar aquest canvi;
encara que amb la filosofia
de vida que tenim actualment, ens costarà una mica
adaptar-nos.

ME: Algunes empreses ja
han començat a fer proves
pilot perquè els seus treballadors no pleguin tan
tard, i sembla que les
millores són evidents.
Podem generalitzar entre
empreses multinacionals,
la petita o mitjana empresa o l'empresa familiar?
RC: Algunes multinacionals
ja tenen horaris adaptats a
les seves seus que tenen a
altres nacions, per tant per
les grans empreses tant les
que estan adaptades com
les que no, no els resultarà
complicat. Per a les PIMES
o l'empresa familiar, és un
gran repte poder canviar
els horaris, és trobar un
punt d'inflexió i creure que

ME: Altres valoracions de
la seua entitat.
RC: Les empreses del sector comerç i turisme de
Deltebre encara no són
conscients del que representarà, perquè es veu com
una cosa llunyana. Des de
FECOTUR Deltebre, posarem tots els nostres
esforços perquè l'adaptació
del comerç sigui el més
immediat possible, però no
crec que sigui tan complicat com en altres llocs, ja
que la idiosincràsia de la
població permet que molts
comerços ja obrin aviat i
tanquin a les 13h i l'únic
serà reduir l'horari de descans del migdia per poder
tancar abans.
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D’INFANTILS

Incidències al
final d’un partit
Al final del partit TortosaBase Vilanova d’infantil Preferent va haver-hi una incidència lamentable. El partit
va acabar 1-2 amb un gol
visitant en temps afegit. Llavors, van haver-hi algunes
protestes al col.legiat, quan
accedia al túnel de vestidors,
però aparentment sense
més importància. No obstant, una senyora en el seu
intent de veure si passava
res al túnel, va caure de la
graderia. El seu marit, familiar d’un jugador, va pensar
que la caiguda havia estat
produia per l’àrbitre, que en
aquell instant estava prop.
Davant la sorpresa general,
va anar a per l’àrbitre i el va
agredir. Dimecres es va celebrar el judici ràpid on l’agressor va demanar perdó a
l’àrbitre i va explicar la confusió que li va portar a cometre un acte que “mai s’havia d’haver produit”. Des
del comitè tècnic d’àrbitres
s’ha volgut subratllar “l’interés del Tortosa i les disculpes
tant del president com del
futbol base”. El CD Tortosa
ha lamentat el succès: “va
ser un fet aïllat i que ens sap
molt greu però, tot i que intentes fer les coses bé, va
succeir. Prendrem mesures
perquè no torni a passar
mai”. L’aficionat té prohibit
l’accés a l’estadi.

Minut 91 a
CANAL TE
Diumenge, a les
22.35 h, en
directe, MINUT 91, a
Canal Terres de l’Ebre.
Convidats:
ISAAC FERNÁNDEZ
(TÈCNIC DE LA CAVA) I
ÀNGEL GARCIA
(TÈCNIC DEL TORTOSA)

www.mesebre.cat

TERCERA DIVISIÓ

«Estem a Ascó i som l’Ascó»
Derrota amb polèmica contra la Pobla (1-2)
L’Ascó va perdre contra la Pobla (1-2) en un derbi amb
doble valor de punts i que, en el cas de guanyar-lo, l’hagués deixat lluny d’un rival que ara s’afegeix a la lluita
pel play off. El partit va estar marcat per la polèmica i per
l’actuació del col.legiat que no va agradar a l’afició local.
El penal, al minut 3, que va ser el 0-1, i el criteri desigual
amb les targetes van crear malestar però sobre tot una
jugada de penal a Martí que l’àrbitre va solucionar amb
un fora de joc “quan era una passada enrera”. A la represa, l’ampostí Víctor va empatar. Amb l’1-1, la Pobla,
que necessitava la victòria, va obrir-se i l’Ascó, a la contra, va perdonar la remuntada. Quan semblava que
l’empat podia ser definitiu, un gran gol de Ruxi va significar l’1-2 que dóna vida a la Pobla en les seues aspiracions. L’Ascó segueix quart però té molt a sobre rivals directes. Santi Castillejo, tècnic de l’Ascó, explicava que “dins de la igualtat, penso que vam tenir més ocasions clares per haver
guanyat”. De l’àrbitre, el tècnic asconenc no volia parlar-ne “no serveix de res”, però si que
afegia que “estem a Ascó i som l’Ascó. Només ens queda seguir treballant i ja pensar en el
proper partit”. Martin Posse, tècnic del filial del Nàstic, admetia que “no vam estar gens bé
i l’Ascó va merèixer més però al final ens vam trobar amb la victòria”.

PRIMERA CATALANA

Després de tres setmanes
La Rapitenca torna a jugar: diumenge a Vilanova (17h)
La Rapitenca va disputar el darrer partit el dia 19 de febrer, a Sant-boi. El cap de setmana posterior era de descans. El següent, o sigui, el passat, els rapitencs no van jugar perquè
havien de fer-ho contra el J. i Maria i, per tant, van tornar a descansar. D’aquesta forma,
després de tres setmanes, els de German tornen a la competició i ho fan diumenge vinent
al camp del Vilanova (17h). Les opcions d’enganxar-se a la zona d’ascens són molt remotes.
La Rapitenca ha de buscar consolidar-se i allunyar-se de les places que podrien arribar a ser
compromeses si poden haver-hi sis descensos per les compensacions, donada la situació de
diversos equips catalans de la Segona B. Marquès i Jack, sancionats, són baixa. Podria debutar Gerard Verge, davanter senienc, en el seu retorn al club de la Ràpita.

DIUMENGE, A CANAL TERRES DE L’EBRE, MINUT 91 OFERIRÀ EL REPORTATGE

La Cava-Tortosa, el derbi de diumenge
A les 18.30 h.
El Barça juga diumenge a les 16.15 h a la Corunya i per això diversos partits de la regional
han canviat el seu dia o l’hora per jugar-se. El derbi La Cava-Tortosa es disputarà el diumenge
a les 18.30 h. La Cava volia jugar en dissabte però el Tortosa no va acceptar perquè un dels
seus jugadors, Galera, treballa aquest dia. Es presenta un gran derbi. El Tortosa és el líder i visita un CD la Cava que ha guanyat els darrers 5 partits i que es troba en un gran moment. A Canal Terres de l’Ebre, diumenge a les 22.35 h, en directe, es podrà veure un ampli reportatge del
partit, analitzat pels dos tècnics, Isaac i Àngel Garcia. També es podran veure reportatges del
derbi Camarles-Gandesa, que es juga diumenge a les 11.30 h, del Perelló-Ampolla i del Móra
la N-Masdenverge.
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Descensos compensats
Amb la retirada del Jesús i Maria de Primera catalana, hi ha certa confusió amb els descensos, i sobre tot a Tercera catalana on per
sanció jugarà el Jesús i Maria A la lliga vinent.
Exposaré la meua opinió. D’entrada, el descens del Jesús i Maria A no afecta a la Segona catalana. Per
tant, a Segona cal comptar amb els 4 descensos directes i, a
hores d’ara, la compensació del Morell. Seran cinc descensos.
Si puja el segon, ara l’Amposta, se salvaria el cinquè per la
cua de Segona. Si no, baixaria. Pel que respecta la Tercera catalana ebrenca: el descens directe del Jesús i Maria A a Tercera comporta que el segon classificat pujarà directe (tot i
que si juga la promoció la pergui). En pujarien 6 de Tercera. I
no baixaria cap més equip que els dos últims. Però, hipotéticament, i si baixés també el Vilaseca i no puja el segon (ara
l’Amposta)? Llavors en baixarien sis de Segona. El subcampió
de Tercera hauria de guanyar la promoció per a pujar. I si això
comporta un descens ebrenc de Segona, hi hauria un descens
compensat de Tercera a Quarta (se salvaria si puja el segon
classificat). Però si en baixessin dos, llavors si que el tercer o
fins i tot el quart per la cua de Tercera baixaria per compensació (un es podria salvar si puja el segon classificat). Per contra, si no baixa cap equip ebrenc de Segona, podria pujar el
tercer classificat de Quarta a Tercera. Un matís: si se salvés el
Jesús i Maria B, hauria de baixar igualment i llavors o restaria
una compensació (en el cas que l’hagués) o pujaria un altre
equip de Quarta.

L’opinió de Joaquin Celma.
La Gran Nit del Barça
En futbol cal lluitar fins a l'últim segon, per això els alemanys no es rendeixen mai. Fa dues jornades,
l’Ulldecona guanyava al minut 86 per 3-1 i el Valls va
acabar empatant. Diumenge, la Sénia guanyava a
l’Ampolla 2-3 al 90 i va acabar perdent.
La nit del dimecres vaig apagar el televisor al minut 84.
Era ja impossible. Em vaig posar trist, i em vaig ficar al llit
sense saber el resultat final. Al matí em desperta la meva
dona i em diu que el Barça va guanyar 6-1. Jo creia que
era una broma. Quin despertar més bonic!. Quin gran
dia vam viure els culés. És la màgia del futbol. Un corredor de la marató pateix fins que arriba a la meta i això
de vegades és el que li falta al futbol d'avui en dia: sacrifici, fe i no perdre aquesta esperança de guanyar un partit. Al futbol ebrenc molts jugadors s'han fet còmodes.
Jo admiro als que perden i continuen corrent fins el xiulet final i llavors és quan pot arribar el gran premi de la
constància i de la lluita i el gol de la gran recompensa.
Avui escric aquesta crònica com a culé que em sento i
perquè sóc molt feliç de ser-ho. Com va dir Piqué: ‘d’aquí a nou mesos hi hauran molts naixements perquè és
un dia d’amor’. I jo aprofito per dir que hauriem de fer
l’amor més sovint per treure tensions i ser més feliços.
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EL TORTOSA VA ANAR DUES VEGADES PER DARRERA AL MARCADOR (2-2)
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DE MARÇ
DE 2017

ELS LOCALS SEGUEIXEN SEGONS MENTRE QUE ELS CAMARLENCS SÓN SISENS

El Batea sorprèn el líder

Amposta i Camarles empaten

El líder Tortosa va empatar a casa amb el Batea (2-2). Partit històric per al club terraltí que per
primer cop visitava el Josep Otero. I nombrosa presència d’aficionats visitants que van gaudir
amb el partit i amb el resultat. El Tortosa, d’entrada, com era d’esperar, va dominar i va tenir les
primeres opcions. Al Batea va costar-li ubicar-se però va ser qui va avançar-se: falta que va traure Vilanova i Enric va desviar la pilota al fons de la xarxa. El Tortosa va reaccionar i empataria
poc després arran d’una rematada d’Ike. Amb l’1-1, els locals van dur la iniciativa i van gaudir
de diverses possibilitats però el Batea, ben posat, va estar viu dins del partit. A la represa, el Tortosa va sortir amb empenta i ganes de resoldre i va tenir noves ocasions. No obstant, el Batea,
amb els minuts, va reforçar el seu plantejament i va ser atrevit, sense renunciar a res i amb un
Vilanova molt posat i inspirat. El partit es va anar fracturant i Agustí va aprofitar una escletxa
defensiva dels locals per establir l’1-2. El ‘Killer’ s’ha recuperat i de quina forma. Ja porta 9 gols.
El Tortosa, però, amb la qualitat que disposa, es va refer i el pichichi Virgili va empatar a dos. El
partit es va obrir. El líder va tenir les seues opcions però, amb el partit obert, també les tindria
el Batea amb dues accions de Miguel. Al final, 2-2. El Tortosa manté l’avantatge i el Batea que,
gràcies al seu treball, va donar la sorpresa i va sumar un punt molt important en la seua lluita.
El reforçarà. En porta 10 de 12. La seua afició va marxar satisfeta per una tarda històrica.

En l’altre derbi de la jornada, Amposta i Batea van empatar (1-1). Partit vibrant amb gran
ambient a l’estadi de la capital del Montsià, amb molts seguidors camarlencs. Els de Xavi Cid
es mantenen invictes fora de casa i fa 15 jornades que no perden. Si volien aspirar a cotes superiors havien de guanyar. L’Amposta ho sabia. Potser per això, els locals van cedir terreny, en
el primer tram del derbi, a un Camarles que va disposar de més domini de la pilota. Amb els
minuts, el partit va igualar-se. En el darrer quart del primer temps, l’Amposta ja va tenir més
profunditat i va inquietar la porteria d’Aitor. Però curiosament, arran d’una errada defensiva
local, el visitant Carles va disposar de l’ocasió més clara del primer temps. Guillem va evitar-la.
El Camarles, en aquesta fase, va reclamar un penal comès a Carles. A la represa, en els primers
20 minuts, el Camarles va imposar-se a la zona ampla, creant diverses situacions de gol. El tècnic Albert Company, sancionat diumenge, va fer dos canvis, un d’ells fou el d’Ivan Páez que
debutava. Als pocs minuts, arran d’una falta, Páez va rematar una pilota i Aitor va fer una gran
intervenció. La pilota va anar, però, al cos de León que va marcar a la seua porteria. Era l’1-0.
No obstant, acte seguit, una falta a la frontal i el mestre Teixidó que va posar-la per sobre la
tanca, fent l’empat. Restava un quart però la intensitat ja va baixar i el marcador no es va moure. L’Amposta segueix segon, a dos punts ara del tercer. El Camarles és sisé.

ELS DE RAFEL, MINVATS PER LES BAIXES

L’EQUIP D’ISAAC ÉS SETÈ AMB 31 PUNTS

GOLS D’ORIOL (2) I DE TONI (1-3)

El Gandesa topa amb un
Hospitalet molt ferm (0-0)

Cinquena victòria seguida de
la Cava, al Catllar

Tres punts d’or per a l’Ulldecona
en la seua visita al Reddis

El Gandesa va empatar a casa sense gols amb l’Hospitalet. Rafel Navarro, tècnic gandesà, explicava que “partit
complicat contra un rival també complicat en un moment
en què disposem de diverses baixes. Vam tenir dificultats
en la construcció del joc perquè ells ens van pressionar
amb molta intensitat. A la primera part ni uns ni els altres
vam poder crear ocasions. A la represa, el partit va obrirse. L’Hospitalet va apretar molt a l’inici però amb els minuts
nosaltres vam disposar de més profunditat. No vam poder
crear moltes ocasions però en dues haguéssim pogut marcar. No obstant, arran de l’expulsió de Gumiel vam perdre
possibilitats i, tot i intentar-ho, era qüestió de no perdre la
posició al camp perquè no ens sorprenguessin. No va ser
un partit vistós però si que em quedo, malgrat les adversitats que tenim ara amb les baixes, amb l’actitud i el treball
defensiu contra un rival complicat”. El Gandesa, que ha
sumat 17 punts de 21, visita diumenge al matí (11.30 h),
el Camarles en un dels derbis atractius de la jornada: “un
altre partit complicat davant d’un gran equip que està en
dinàmica molt positiva”, deia Rafel.

La Cava va guanyar al Catllar i, d’aquesta forma, va assolir la cinquena victòria seguida i ja és setè. Gran reacció del
conjunt que entrena Isaac Fernández que ha aconseguit estabilitzar-se. Tot i que el Catllar va marcar l’1-0, de penal, la
Cava, refermada per la ratxa de resultats, va reaccionar i va
remuntar amb gols de Brayan, Padillo i Joab. Diumenge vinent, la Cava, en línia ascendent, s’enfrontarà al lider Tortosa.
El tècnic Isaac Fernandez, del partit a Catllar, deia que “va
ser molt complicat; a la primera meitat a més de tenir el vent
en contra, no vam estar gens bé, no vam saber llegir el partit com tocava. I amb un penal ens van fer l’1-0. Vam parlarho al descans i a la segona meitat vam estar molt millor, imposant-nos i aprofitant les ocasions i assolint una victòria que
ens dóna confiança i ens permet allunyar-nos de la zona
compromesa. I també ens permet afrontar amb molta il.lusió
els partits que ens venen ara, contra el Tortosa i el Cambrils
Unió”. Isaac afegia que “tot i no estar bé a la primera meitat, l’equip va saber reaccionar i estic molt satisfet de la seua
millora i del seu treball”.

L’Ulldecona necessitava la victòria per allunyar-se de la zona de descens. Visitava un Reddis que, tot i la inèrcia negativa dels darrers mesos, havia golejat a Roda de Berà en la jornada anterior. A més, els reusencs van avançar-se molt aviat
en el marcador. Però l’Ulldecona va entrar en el partit arran
d’una genialitat de Toni Ondazabal. Ell, amb el llancament
magistral d’una falta, va empatar. Bona resposta de Toni que
ha anat de menys a més en la lliga. Amb l’1-1 el partit es va
igualar i l’Ulldecona va crèixer, remuntant amb gols d’Oriol
Labella, que es va estrenar confirmant la remuntada. El primer
fou espectacular. L’Ulldecona té ara 25 punts. Diumenge
rebrà el Salou, cuer. No pot perdonar per fer un salt de qualitat a la taula. Antoni Teixidó, tècnic de l’equip, valorava la
victòria: “vam rebre el gol però va haver reacció amb l’empat
de Toni de falta. El partit es va igualar i ja vam jugar més posats, marcant Oriol l’1-2. Un gran gol. A la represa, vam jugar molt concentrats en defensa, amb les línies molt juntes i
esperant les opcions de contraatac, davant d’un Reddis que
havia d’arriscar. Vam aguantar bé i vam sentenciar amb l’1-3.
Victòria molt important que hem de fer bona diumenge contra el Salou”. El partit es jugarà a les 12 h.

3A. CATALANA. EN TEMPS AFEGIT, GALLEGO I REGOLF, QUE VA FER UN HAT TRIC, VAN REMUNTAR UN 2-3

Triomf èpic de
l’Ampolla,
contra el líder
la Sénia (4-3)

L’Ampolla necessitava vèncer el líder la Sénia per no despenjar-se en la lluita per l’ascens. I va fer-ho en un partit apassionant (4-3). En temps afegit, Gallego i Regolf,
que va signar un hat-tric, van remuntar un 2-3. La Sénia va veure com a darrera hora se li escapava la victòria i poder deixar un rival directe més enrera. El partit va
ser molt vibrant des de l’inici. Callarisa va avançar la Sénia, amb el 0-1. Regolf, protagonista de la tarde, va remuntar en pocs minuts. Amb el 2-1, el partit va seguir
sent intens, acabant el primer temps amb la Sénia abocada i jugant molt prop de l’àrea d’un equip local que es defensava amb ordre. A la represa, el partit va continuar obert. Arribades a les dues porteries i amb un líder que va mostrar la seua millor versió remuntant amb gols de Marc i de Capitan. Amb el 2-3, la Sénia va poder decidir. Però no va fer-ho i l’Ampolla no va deixar de creure que podia reaccionar. Gallego, en una acció en què els visitants reclamen falta, va empatar. Era ja
temps afegit. I passant 5 minuts, en un córner, Regolf va fer el 4-3 davant el deliri de l’afició ampollera. L’equip manté opcions i ha ajustat la part alta de la taula.

ELS DE BARTOLO SÓN TERCERS, AMB ELS MATEIXOS PUNTS QUE EL CATALÒNIA, SEGON

L’Aldeana reacciona, al camp de l’Olímpic (0-1)
Victòria valuosa de l’Aldeana al camp de l’Olímpic (0-1) que li permet seguir en la tercera plaça, amb els
mateixos punts que el Catalònia i a cinc del líder. Un gol d’Àlex Alegre a la primera meitat va decidir.
Paco Muñoz, tècnic de l’Olímpic, manifestava que “el partit va ser igualat, intens i vibrant. La veritat és
que l’empat el mereixiem, per control i domini, sobre tot a la segona meitat. A la primera, l’Aldeana va
aprofitar una de les dos ocasions que va tenir, fent Alegre el 0-1. A la represa, nosaltres vam intensificar
el domini i vam fer un pas endavant. Vam tenir ocasions com dues d’Aleix que va evitar el seu porter. Tot
i no tenir-ne moltes més, per la insistència i pel treball vam merèixer un millor resultat”. Bartolo Meca, de
l’Aldeana, deia que “va ser un bon partit, començant molt bé i tenint una bona ocasió. Després el partit
es va equilibrar, sent igualat. Va ser en aquesta fase quan vam marcar, arran d’una bona jugada de Reverté que va culminar Àlex Alegre. L’inici de la represa també fou igualat. Amb els minuts, però, l’Olímpic va pressionar més amunt i nosaltres vam patir, més quan ens vam quedar amb inferioritat numèrica
per l’expulsió de Marc Garcia. El criteri arbitral també fou desigual a darrera hora i, per tot, vam sofrir
però vam saber fer-ho”. Bartolo afegia que “estic molt content dels jugadors, van donar-ho tot. Seguim
amb baixes i cada setmana en tenim alguna més però jugui qui jugui l’actitud és molt bona”.

JOAQUIN CELMA

La lliga estava decidida en la jornada 4
Jornada bestial. Dels set representants ebrencs de Segona, cap va perdre i
ull que cada jornada que passa es confirma que potser no baixi cap equip
ebrenc. De vegades, estar al cim dóna vertigen. El Tortosa va empatar
davant d’un Batea que cada setmana fa un pas de gegant: quatre setmanes
invicte. L’Amposta segueix amb la ratxa d’empats: sis jornades i només una
victòria. Va empatar davant d'un Camarles que segueix amb el seu rècord
Guiness d'estar imbatut en camp contrari.
Jo sempre he dit que a la jornada 4, la lliga gairebé està decidida. Llavors,
la classifcació estava així: Tortosa i Amposta, 12 punts, Gandesa 10,
Cambrils Unió i Valls, 9. Com veuen, en la jornada 23, els cinc primers llocs
no han canviat. Hi ha els mateixos equips. En l'etapa d'Enric, l’Ulldecona
en 13 partits, 9 derrotes. Amb Teixidó, en 11 partits, només tres. Aquest
equip té més autoestima, està millor en l’aspecte defensiu i els puc assegurar que no baixarà. La Cava, per la seua part, és el millor equip ebrenc de
la segona volta, juntament amb Tortosa. Brayan 8 partits i 6 gols, aquest noi
val or. Quatre equips ja despenjats de la classificació: Catllar, Salou,
Torredembarra i la Riera. No ho tenen fàcil ja per a la salvació.
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3A CATALANA. ELS LOCALS CREUEN QUE “NO MEREIXIEM LA DERROTA”

DIVENDRES 10
DE MARÇ
DE 2017

L’AMETLLA GOLEJA EL CORBERA (5-1)

VICTÒRIA CONTRA EL VILALBA (2-1)

Pas endavant del Catalònia, al Pinell (1-2)

El Sant Jaume és novè

Rèpoquer de Piñeiro

El Catalònia va guanyar a Pinell (1-2) i es manté en la segona plaça. Blai, delegat del Pinell, manifestava que “el resultat va ser totalment injust. Arran d’un penal, Víctor Gonzalez va fer l’1-0.
Però acte seguit l’àrbitre es va inventar un penal i el Catalònia va empatar. A la represa, vam tenir dues ocasions molt clares però no vam marcar. Un altre penal, aquest clar, el va parar Gerard.
El partit era intens i l’equip va lluitar molt. No obstant, a manca de 10 minuts, el Catalònia va fer
l’1-2 i va guanyar penso que injustament. No mereixiem perdre”. El Pinell (1 punt de 9) ha vist
frenada la seua progressió. És dotzè. D’altra banda, Nando Garcia, del Catalònia, opinava que
“partit intens, físic, de treball i en què l’equip es va adaptar. D’entrada, dins de la igualtat, el Pinell es va avançar de penal. Reacció amb un penal a Cosido que fou l’empat. A la represa, el partit va continuar molt intens. El Pinell va apretar i va tenir dues ocasions clares que va evitar Juanjo. Amb els canvis, vam tenir més frescura i més profunditat. Vam fallar un penal i Cristian, amb
assistència de Benaiges, va fer l’1-2. Vam ser forts en defensa i al final vam tenir altres possibilitats a la contra. Victòria important al camp d’un molt bon rival que va vendre cara la derrota”.

Anton Flores, tècnic local, deia que “partit
complicat en el que no ens vam trobar còmodes. Tot i així, al primer temps, vam tenir diverses ocasions, a més del gol de Manel. Ells, arran
d’un penal, ens van empatar. A la segona meitat, aviat, de penal, Agustí va marcar el 2-1.
Però ens va costar perquè el partit fou molt travat. No vam sentenciar i vam patir per la incertesa del marcador”. Anton afegia “l’important
fou la victòria i arribar als 33 punts. No va ser
un bon partit però l’equip va treballar. Destacar
la progressió i l’esforç en una categoria tan
competitiva d’Àlex (17 anys) i Juanra (18)”.

Victòria amb doble valor de l’Ametlla per la
permanència, contra un rival directe, el Corbera (5-1). Tarda d’Alejandro Piñeiro: va fer els 5
gols. Fou llargament ovacionat quan fou substituit. Els caleros es van avançar amb el 2-0,
però el gol corberà donava incertesa. No obstant, a la represa, en 10 minuts, tres gols més
de Piñeiro van sentenciar. Joel, tècnic corberà,
deia que “vam anar sense porter (va tornar a
jugar Pani) i amb nombroses baixes però això
no és excusa perquè l’Ametlla fou superior en
intensitat i ganes i va merèixer guanyar”. Oxigen pels caleros i dubtes per al Corbera.

ELS LOCALS VAN FALLAR UN PENAL (1-1)

RIUS: “IMATGE LAMENTABLE DEL FLIX”

TRIOMF DEL ROQUETENC CONTRA EL GODALL

El J. i Maria empata a Bítem

El Santa Bàrbara s’estabilitza (3-0)

Un penal decideix (1-0)

El J. i Maria va sorpendre el R. Bítem (1-1) que en un moment important s’ha estancat només havent sumat 2 punts
de 12. Galiana va fer l’1-0 i els de Bítem van perdonar, fallant
un penal que va aturar el juvenil Josep. El J. i Maria, fent el
seu partit, va estar ben posat i Aleix aconseguia un empat
que animicament té molt de valor. Parra, del R. Bítem, deia
que “va ser un partit igualat en el que per ocasions mereixiem més perquè a la segona part Galiana va fer l’1-0 i vam
fer dos pals, fallant un penal. Però el J i Maria, tot i anar l’últim, és un equip competitiu i va fer els seus mèrits aconseguint l’empat”. Ito Galve, del J i Maria: “molt contents per
puntuar al camp d’un gran equip i fer-ho amb fins a 3 juvenils com a titulars i altres que van entrar durant el partit”.

Partit amb doble valor i en què el Santa Bàrbara va guanyar a un
rival directe, el Flix (3-0). Dos gols d’Otero i un d’Ivan Cornejo a la
represa van decidir un triomf que distancia als planers de la zona
més compromesa. Segons Cantó, tècnic del Santa, “ens vam posar
amb el 2-0 i vam sentenciar a l’inici de la represa amb el tercer gol
i tenint altres opcions clares per haver-ne marcat més”. El Santa
Bàrbara s’aclareix arribant als 29 punts. Rius, tècnic del Flix, explicava que “imatge lamentable del Flix. Partit molt fluix en què no
vam competir en cap moment. El millor va ser el resultat perquè,
per les ocasions del Santa Bàrbara, hagués pogut ser un set o vuit a
zero. Em queda que pitjor no podem fer-ho. Es pot perdre però ha
de ser amb més dignitat. Ho parlarem perquè s’ha de reaccionar”.
1 punt de 30. El Flix no se’n surt. Diumenge, partit clau a Godall.

El Roquetenc va sumar 3 punts valuosos per acomodar-se en la vuitena plaça. Un penal que va transformar
Marc Alegre va valdre el tres punts. Des de Roquetes es
deia: “partit molt igualat, amb poques ocasions i victòria
davant d’un Godall combatiu que, tot i quedar-se de forma rigorosa amb deu a la represa, va buscar l’empat fins
el final. Un penal que va ser clar, va decidir”. Joan Subirats, del Godall, “l’empat hagués estat just. Al primer
temps, el Roquetenc va tenir més el domini però ens vam
defensar força bé. I vam tenir un parell d’opcions i un penal a Xescu no xiulat. En canvi, un penal per unes mans
involuntàries fou l’1-0. A la represa, aviat, ens vam quedar amb deu però vam dominar i mereixiem l’empat”.

EMPAT CONTRA UN PERELLÓ AMB BAIXES (1-1)

4A CATALANA. EL LÍDER, AMB UN PARTIT MENYS, REBRÀ DEMÀ EL QUART CLASSIFICAT (16.30H)

L’Alcanar es distancia de l’ascens
José F Mora, tècnic de l’Alcanar: “primera meitat fou nostra, sobre tot els primers 30 minuts, amb domini i diverses
ocasions, com una rematada al travesser o dues de Sergio
Ruiz. I en temps afegit, gran ocasió entre Chimeno i Manel
que va tornar a evitar el porter rival. Semblava increïble arribar al descans sense marcar amb tantes ocasions i tan clares.
A la represa, el Perelló va sortir més obert i es va avançar en
una acció afortunada perquè la pilota va tocar un defensa
nostre i es va desviar. La veritat és que ens va costar reaccionar fins que al final Edu Aguilar va empatar. Crec que no va
ser just però és la realitat i ara ens quedem ja a 10 punts de
la segona plaça”. Molinos, del Perelló, per la seua part, explicava que “l’Alcanar va dominar més a la primera meitat,
quan va tenir ocasions. Però ens vam defensar bé i vam mantenir el 0-0. A la represa, vam controlar millor el partit fent el
0-1 i tenint un parell de possibilitats per haver decidit. No va
ser així i l’Alcanar ens va empatar a poc del final. L’empat és
just i valuós perquè seguim amb baixes: Pardo, Xixo, Robles,
Eric, Arnau, Brigi i Jordi”. Diumenge (12 h), derbi amb vermut: Perelló-Ampolla. El Perelló porta 8 partits sense perdre.

Móra la Nova-Masdenverge, el partit de la propera jornada
El partit entre el Tivenys i el líder Móra la Nova es va ajornar per l’estat del
camp, amb tolls per les pluges de divendres. L’Arnes, segon, va golejar el cuer,
l’Alcanar, per 5-0. Ruben, Raül, Víctor,
Omar i Pinyol van marcar. La nota negativa van ser les lesions dels ‘killers’ Raül i
Sergi. Per això els locals van acabar jugant amb nou, una vegada no es podien
fer més canvis. Des d’Arnes s’espera que
es puguin recuperar per diumenge al
derbi a la Fatarella.
L’Amposta B va guanyar l’Ametlla per
4-1. Segons Cristian, el seu tècnic, “vam
començar molt bé, dominant i tenint
ocasions transformant-ne dues i posatnos amb el 2-0. Després el partit es va
igualar i avançada la represa, quan ells
es van quedar amb deu, l’Ametlla va
marcar el 2-1. Ens vam acomodar i el

4 candidats a l’ascens

problema nostre és que ens manca gol,
no rendibilitzem les ocasions, sobre tot a
casa. Ens costa molt marcar. Però vam
reaccionar i en els darrers deu minuts
vam sentenciar amb dos gols més”. El
Masdenverge va acabar golejant el Xerta en un partit en què el 6-2 és enganyós. Fins el minut 65, el duel va estar
molt obert, amb opcions a les dues porteries. Amb el 3-1, a la represa, el Xerta
va gaudir d'una jugada de gol que fou
invalidada per una errada de l'àrbitre,
que no va donar la llei de l'avantatge.
Del possible 3-2 es va passar, acte seguit, al 4-1 que ja va sentenciar. El Xerta, llavors, va baixar els braços. Els locals, en el darrer quart, van jugar a plaer
i van aprofitar les concessions d'un Xerta que ja havia sortit del partit. Els masdenvergencs segueixen fent una gran

temporada. El Xerta, competitiu enguany, va fer una bona sensació fins el
minut 65. Després es va diluir, arran del
4-1.
El Ginestar referma la campanya excel.lent golejant el Benissanet (0-5). Es
cinquè. Jordi Sabaté (2), Bertolin (2) i
Pinxo van marcar per als de Poley.
L’Ebre Escola va golejar a Camarles (26), amb debut golejador de Selu, que
ara fa de jugador de camp. Segons Eulogio, tècnic de l’Ebre Escola: “partit que
aviat es va posar de cara, al minut 9 ja
guanyàvem 0-2. Però ens vam relaxar i
posteriorment ens van empatar. A la represa, el Camarles va avançar línies i va
anar a guanyar i nosaltres vam estar ben
posiconats i molt efectius a les contra,
fent quatre gols durant la segona meitat”. (més info a la plana següent).

L’opinió de Joaquin Celma

Algun dia havia de punxar el líder, en els últims 15 partits, 14 els havia guanya. Però segueix sent el millor equip fins a la jornada 23 en les ultimes sis temporades. Ara té 4
partits trampa: Roquetenc, Flix, Godall i Santa Bàrbara. I ull que té un calendari complicat: de sis partits, en té 5 fora. El que està clar és que la Tercera catalana ja té 4 noms
molt clars per a l'ascens i per mèrits propis. El líder La Sénia pel seu joc, l’Ampolla per tenir jugadors amb ofici, l’Aldeana que, tot i les baixes, Bartolo fa miracles cada setmana i un Catalònia amb un equip molt regular, invicte a casa i només amb dues derrotes en aquesta temporada i per la minima totes dues. Aquests quatre equips que en les
23 jornades només han perdut, entre tots, 16 partits són els més regulars. Remolins-Bítem i Alcanar estan gairebé descartats per a l'ascens. L'equip de Parra, 4 jornades i 2
punts. Aquesta setmana va fallar un penal. A Alcanar, nova desil.lusió. Chimeno va jugar amb febra. L’equip de José F Mora va empatar enfront d'un Perelló que porta 8 jornades seguides invicte. Dels meus sis candidats a l’ascens, tres segueixen amb possibilitats: la Sénia, Ampolla i Catalònia. Però en les properes 5 jornades, dels quatre primers
segur que un es despenjarà, Els descensos estan calents. El Godall lluita amb valentia cada setmana. El Flix aviat recuperarà a Esteve i Yuri però atenció que només ha sumat
un punt en aquesta segona volta. No obstant, cal comptar que el seu mister és home de miracles. Ametlla, Vilalba, Corbera i Pinell encara no les tenen totes, podrem veure
algun moviment en alguna banqueta d'aquests 4 equips. Per últim, destacar que el Roquetenc després del partit a la Sénia, en té 7 seguits a casa.
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (22-25). DIVISIÓ D’HONOR PLATA

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (76-80)

Pel bon camí, direcció al play-off

Nova derrota

En aquest escenari, l’equip local començava
el joc marcant terreny guanyant el primer període 18/15 mentre que el segon li marxava
amb un 18/19 per als de roig. Els locals arribarien a treure + 7 a favor, però el primer temps
acabava amb un resultat de 36-34. L’equip
tortosí no estava ordenat, i un excés de nerviosisme el portava a prendre males decisions.
Però un cop posats en el tercer període Les
Vinyes del Convent va tenir clar que era el seu
moment, i guanyava el mateix per 13/18
mentre que el resultat de l’últim quart era de
25/28. El resultat final 76-80, enforteix a l’equip ebrenc a la zona de play-offs seguint una
dinàmica positiva que ha de servir per anar millorant setmana a setmana. El conjunt lluitava
fins l’extenuació rebent una merescuda recompensa. Un gran Joel Kindred fou el MVP de l’encontre amb un 34 de valoració, 25
punts. Victòria dedicada als 70 aficionats que es van desplaçar fins Salou per a recolzar l’equip tortosí.

Una altra derrota inesperada,
aquesta vegada contra el penúltim, que només havia aconseguit
5 punts i que ha deixat en evidència a l’equip ampostí, que cada
cop està notant més les baixes i la
manca de recanvis a la banqueta.
Segons fonts del club “ara hem de
sortir d'aquesta dinàmica negativa
i acabar aquesta temporada el millor possible quan queden encara 8
punts en joc. Quan s'acaben les
forces, es perd l'actitud i la concentració, i qualsevol equip a aquesta categoria, si no estàs al 100%, et passa pel damunt,
com va passar la setmana passada contra el Mislata i aquesta contra l'O.A.R. Gracia”. El
partit fou molt igualat fins el minut 20 de la segona part, quan les sabadellenques van agafar un avantatge de 5 gols (18 a 23) que ja va ser irrecuperable.
Altres resultats: LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENÍ. KH7 BM.GRANOLLERS 30
C.H.AMPOSTA CASA DE FUSTA 28.

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior de primera supera el Gavà

L'atleta Llorenç Sales, nové a l'europeu en 1.500 metres

El sènior de primera catalana, va rebre al C.V.Gavà. 3-1 amb parcials (25-17, 20-25, 2518 i 25-17). El sènior de segona catalana, va rebre a Les Panteres Grogues. 3-0 amb
parcials (25-18, 25-21 i 26-24). El sènior femení, va aconseguir una victòria molt important contra l'Institut Montserrat 3-0 amb parcials (25-21, 25-22 i 25-22).
El cadet femení, van rebre a l'Eduvolei Bigues. 3-2 amb parcials (25-17, 25-14, 21-25,
24-26 i 19-5). Per altra banda, el cadet masculí, es va desplaçar al camp del Mataró. 31 amb parcials (17-25, 25-21, 25-17, 25-17 i 25-17). Per últim, l'infantil femení, es va
desplaçar al camp del Sant Gervasi. Aquestes van pedre per 3-1 amb parcials (25-13,
25-13, 11-25 i 25-23).
Aquesta pròxima jornada, tots els equips jugaran fora.

L'atleta de la Galera Llorenç Sales va tancar
l'europeu en pista coberta de Belgrad amb un
històric novè lloc europeu en la prova reina de
l'atletisme, els 1500 metres. Tal com informa Canal Terres de l’Ebre, ha estat la primera final de
Sales en un europeu, quan l'atleta del FC Barcelona va accedir-hi classificant-se per temps a la
tercera semifinal. El de la Galera es va afavorir de
la carrera més ràpida de les sèries classificatòries.

HANDBOL

PREFERENT FEMENINA

MUIXING

Centre Esports Tortosa
Infantil Masculí. CE Tortosa 34 (19) - CH Cornellà 16 (9)
Els jugadors del Tortosa van jugar en superioritat en tot
moment. El resultat a la mitja part era de 19-9. Cadet
Masculí. CE Tortosa 31 (15) Liceo Francés “A” 31 (18)
Empat en un mal partit dels tortosins contra un rival directe a la classificació. Sènior Femení CE Tortosa 28 (11)
H Sant Vicenç 20 (11). S’hi jugaven molt per passar a la
segona fase, partit complet i victòria important.
Sènior Masculí “A”. CH Sant Fost 31 (14)- CE Tortosa 26
(13). El sènior masculí A visitava el quart classificat, el C.H.
Sant Fost. I va anar per davant durant quasi tota la primera part. No és fins a l’última jugada que l’equip local va
aconseguir el primer avantatge. La segona part fou igualada fins a manca de 8 minuts quan el Sant Fost assoleix
avantatge fins al 31-26 final. Tot i la derrota bon partit, i
bon estat d’ànim per afrontar el vital desplaçament al camp
de l’Escola Pia Granollers.

Kiko Vallespí, subcampió
estatal en vuit gossos
Nou èxit per al múixer tortosí Kiko Vallespí, que aquest cap
de setmana es va proclamar subcampió d’Espanya de vuit
gossos. La competició que es va disputar al Plà de Beret, la va
dominar el vasc Andoni Azpillaga, mentre Ismael Piñol va
completar el podi en tercera posició. Dissabte, Vallespí va tancar la primera jornada a catorze segons del líder i dotze del
segon lloc. Segons informació de Jesús Ferrando a Canal Terres de l’Ebre, la bona carrera realitzada diumenge li va permetre superar a Piñol i accedir així al subcampionat. En la modalitat de quatre gossos Vallespí tenia opcions de lluitar pel tercer lloc, acabant la primera jornada en quarta posició. Tot i
així, la poca diferència entre les dos proves diumenge amb tan sols trenta-sis minuts entre la
de vuit i quatre gossos, li va impedir sortir a competir. Aquest segon lloc, s’afegeix al subcampionat aconseguit a l’Stage Race a Alemanya, a més de la quinta posició aconseguida a
l’Europeu i els dos podis en l’estatal sobre terra a Sòria.

4A CATALANA

Deltebre i Fatarella empaten (1-1)
Del partit Camarles B-Ebre Escola (2-6), el tècnic local, Santi Forastero, deia que “vam fer massa concessions i l’Ebre Escola va saber aprofitar-les. Ja als
10 minuts, dues errades nostres van suposar el 0-2. Posteriorment, vam tenir 30 minuts molt bons, remuntant i empatant a 2. I vam disposar de dues ocasions clares per fer el 3-2. Però un nou regal defensiu va comportar el 2-3 poc abans del descans. A la represa vam intentar-ho però una contra de l’Ebre
va ser el 2-4 que va decidir perquè ja vam sortir del partit. Res a dir. Victòria merescuda d’un Ebre Escola que fou contundent a la contra”. Deltebre i Fatarella van empatar (1-1). Segons Mario, tècnic local, “partit sense cap tipus de pressió, com els que estem disputant darrerament i per això va tenir poc ritme. Tot i això, vam crear al primer temps 4 ó 5 ocasions, fent Rovira l’1-0. La Fatarella, en una acció directa, arran d’un llançament del porter i una pentinada, va empatar. Ja abans del descans, el seu porter seria protagonista evitant diverses ocasions. La represa fou igualada però amb més ocasions nostres,
sense transformar-les”. Guiu, de la Fatarella, manifestava que “punt molt meritori al camp del Deltebre en una jornada en la que teníem nombroses baixes
i per això només dos jugadors a la banqueta. Però estic molt content de l’equip. Primera meitat igualada i en la que ens van fer l’1-0 arran d’una errada
nostra al centre del camp. Però Arnau va empatar abans del descans, aprofitant un servei llarg del nostre porter. A la represa, molta igualtat i un Deltebre
que va avançar les línies i això va fer que nosaltres tinguem més espais i vam poder tenir noves ocasions per haver guanyat. Empat just i valuós per la progressió de l’equip”. Per últim, informar que el Bot va explotar golejant el Catalònia per 5-1 amb gols d’Oriol, Vili (2), Joel i Jordi.

El Tortosa Ebre
s’allunya del
descens (0-5)
El Tortosa Ebre va fer un
pas endavant ferm per la
salvar-se guanyant a un rival que deixa més enrera, la
Guineueta. Victòria per 0-5
de les ebrenques. El tècnic,
Xavi Subirats, manifestava
que “les jugadores van sortir molt posades ja que sabien que era un partit molt
important on els 3 punts
eren fonamentals». Alba,
Àngels i Joana reflectien
amb el 0-3 abans del descans la bona feina i el joc del
Tortosa Ebre. A la represa,
Àngels i Joana, totes dues
repetien, fent el 0-5 al minut 60 de partit. No va haver més història. Tres punts
vitals i quarta victòria seguida que dóna confiança per
seguir lluitant per la permanència. L’equip es recupera en el moment més important per a fer-ho. En la
propera jornada, el Tortosa
Ebre rebrà el Sant Pere,
quart, demà dissabte a les
17 h a l’estadi Josep Otero.
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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. Palamós
9. Granollers
10. Figueres
11. Santfeliuenc
12. Vilassar
13. Europa
14. Jonquera
15. Cerdanyola
16. Muntanyesa
17. Castelldefels
18. Manlleu
19. Júpiter
20. Sabadell

4a Catalana
L’Ebre Escola, que és sisè
a la taula, va vèncer al
camp del filial del
Camarles, diumenge
passat per 2-6.

Formació del Camarles B, diumenge passat.

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

1. Santboià

P

23a jornada, Primera catalana

22 42 25 44

2. Balaguer

Alpicat-Balaguer

22 41 23 43

2-3

Morell-S Ildefons

0-2

3. S Cristobal

22 34 23 41

Rubí-Santboià

0-2

4. Reus

21 41 30 38

Vilaseca-Vilanova

3-2

5. Almacelles

21 42 21 36

Viladecans-Vista Alegre 1-2

6. Vista Alegre

22 35 24 36

Suburense-S Cristobal 1-2

7. S Ildefons

22 35 27 35

Igualada-Almacelles

8. Rapitenca

21 29 26 31

9. Lleida

21 29 28 29

10. Viladecans

22 24 22 29

11. Vilaseca

21 29 36 28

12. Alpicat

22 32 40 27

2-1

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Reus-Viladecans (17h)

Santboià-Suburense (12h)

14. Igualada

21 35 41 25

Almacelles-Vilaseca (16.30h)

15. Suburense

22 27 33 22

Balaguer-Morell (17h)

7 47

Lleida-Igualada (17h)

2

S Ildefons-V Alegre (17.15h)

RESULTATS

Equip

GF GC

1. M. Nova

72

16

60 Tivenys-M Nova

2. Arnes

75

23

56

3. Amposta

64

25

50

4. Masdenverge

67

32

46

6-2

Amposta-Ametlla

4-1

5. Ginestar
6. Ebre E
7. Deltebre

55
46
48

35
44
37

2. Catalònia

23 56 26 49

l’Ametlla-Corbera

5-1

3. Valls

23 42 25 48

3. Aldeana

23 51 28 49

Ampolla-la Sénia

4-3

4. Cambrils Unió

23 46 18 47

Catllar-la Cava

1-3

4. Ampolla

23 63 31 46

Alcanar-Perelló

1-1

5. Gandesa

23 34 15 43

Salou-Roda Berà

2-3

5. R Bítem

23 45 26 42

R Bítem-J i Maria

1-1

6. Camarles

23 41 22 42

Valls-Riera

3-1

6. Alcanar

23 45 37 39

S Bàrbara-Flix

3-0

Tortosa-Batea

2-2

7. Roquetenc

23 39 44 34

S Jaume-Vilalba

2-1

Gandesa-Hospitalet

0-0

8. S Jaume

23 43 58 33

Pinell-Catalònia

1-2

Olimpic-Aldeana

0-1

9. Olimpic

23 44 45 33

10. Perelló

23 34 34 32

11. S Bàrbara

23 37 36 29

12. Pinell

23 39 44 27

13. Ametlla

23 31 42 24

23 34 38 34

9. Vendrell

23 32 28 30

10. Hospitalet

23 37 39 27

PRÒXIMA JORNADA

23 35 46 25

diumenge

23 40 54 25

Camarles-Gandesa (11.30h)

13. Ulldecona

23 29 43 25

Ulldecona-Salou (12h)

23 32 30 23

15. Torredembarra

23 24 41 18

Roda Berà-Catllar (17h)

16. Riera

23 22 52 15

Torredembarra-Valls (17h)

23 25 57 14

18. Salou

23 19 44 14

Hospitalet-Segur (16.45h)

76

26

51

63
52

24
21

50
48
42

Deltebre-Fatarella

1-1 5. S Andreu

43

32

36

Benissanet-Ginestar

0-5

Bot-Catalònia

5-1

34

9. Batea

39

56

27

10. Fatarella

39

50

27

PRÒXIMA JORNADA

11. Bot

45

66

27

dissabte

12. Xerta

41

52

27

Arnes-Alcanar

M Nova-Masdenv (16.30h)

30

49

24

14. Tivenys

35

56

22

15. Ascó

44

55

22

Benissanet-Bot (16h)

16. Camarles

42

65

22

Xerta-Camarles (16.30h)

23

Batea-Cambrils Unió (17.30h)

7. Porqueres

42

31

32

8. AEM

38

39

29

9. At Prat

34

36

29

10. S Gabriel

41

36

26

11. Pontenc

37

53

26

Alcanar-Tivenys (16h)

12. Molins

32

44

25

18

60

14

18. Alcanar

20

66

11

Fatarella-Arnes (16.45 h)
Ginestar-Batea (16.45h)

23 32 49 23

15. Vilalba

23 35 50 22

16. Flix

23 26 49 19

17. Godall

23 31 59 15

18. J i Maria

23 32 62 13

Molins-Pontenc

4-1 1. Alcanar

La Roca-Pardinyes

0-3

Guineueta-Tortosa Ebre

0-5

At Prat-AEM

1-0

2. Aldeana

S Pere-Cerdanyola

0-1 4. Olimpic

Fontsanta-S Andreu

2-3

GF GC

P 17a jornada

C Clar-S Gabriel

0-4

114
76
53

18
18
35

46

13. Tortosa Ebre

30

44

21

5. S Bàrbara

22

44

Equip

66

10

S Andreu-C Clar

16. C Clar

26 100

3

Cerdanyola-Porqueres

GF GC

P
35

J i Maria-Arnes

3-0 2. Vinaròs

44

18

35

16a jornada

Aldeana-Ulldecona

0-1 3. Alcanar

42

17

34

Tortosa E-Ginestar

1-2 4. Amposta

67

48

32

44

19

32

46

32

28

2-2 5. Rapitenca

45

1-18 6. Aldeana

7. Gandesa

59
44

48
57

descansava

Rapitenca-Tortosa

3-2

Canareu-Catalònia

4-0

Amposta-Aldeana

2-2

J i Maria-Alcanar

0-4

22

28 S Jaume-Roquetenc

1-2

38

19

28 Vinaròs-Perelló

8-0

7. Tortosa

56

39

22

8. J i Maria

28

43

14

9. Canareu

31

45

14

10. Catalònia

21

44

12

Amposta descansa

11. Ametlla

21

30

11

Catalònia-Ametlla

12. Perelló

20

60

7

13. S Jaume

14

74

1

33

27
21

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte 11-3

PRÒXIMA JORNADA

Ginestar-J i Maria (11.30h)

8. J i Maria

40

57

19

9. Ginestar

33

60

19

10. Tortosa E

28

65

18

Alcanar-Rapitenca

11. Arnes

15

70

5

Aldeana-J i Maria

Dissabte 18-3

Gandesa-S Bàrbara (15.30h)
Diumenge 19-3

17

21

RESULTATS

17

42

S Gabriel-At Prat

15. Guineueta

Corbera-Olimpic (18.15h)

43

(dissabte 17h)

Pardinyes-Guineueta

la Sénia-Roquetenc (18.15h)

2-6 1. Roquetenc

Rem Bítem-Alcanar

6. S Jaume

Molins-F Vilafranca
14. La Roca

Godall-Flix (16.45h)
Vilalba-Alcanar (16.45h)

Gandesa-S Jaume

S Bàrbara-Olimpic

Pontenc-Fontsanta

Pinell-S Bàrbara (12h)
Aldeana-R Bítem (16.30h)

Ametlla,

3. Ulldecona

AEM-la Roca

diumenge
Perelló-Ampolla (12h)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Arnes-R Bítem (10h)

Ascó-Deltebre (16.30h)

17. Ametlla

Equip
sus

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Sant Jaume (17.30h)

Veterans

CLASSIFICACIÓ

F At Vilafranca-Porqueres

Tortosa Ebre-S Pere

Ebre Escola-Amposta (18h)
diumenge

la Cava-Tortosa (18.30h)

33

5-0

Ametlla-Catalònia (17.30h)

13. Benissanet

35

dissabte
Catalònia-Ametlla (16.30h)

Amposta-Vendrell (17h)

RESULTATS

1. Pardinyes

14. Corbera

Femení 7 Ebre
21a jornada

PRÒXIMA JORNADA

la Riera-Reddis (12h)

14. Roda Berà

17. Catllar

23a jornada, Tercera catalana

dissabte

12. Batea

28

41

P

Amposta-Camarles 1-1

55

48

1-3

23 47 48 32

2-6 4. S Pere

8. Catalònia

RESULTATS

2-4

Camarles-Ebre E

36

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Vendrell-Cambrils U.

P

6. F At Vilafranca

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

23 42 13 50

2. Amposta

44
40

PRÒXIMA JORNADA

1-0

GF GC

2-1 3. Cerdanyola

Batea-Ascó

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

Roquetenc-Godall

Equip

2. Fontsanta

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

23 71 34 54

sus

Masdenverge-Xerta

P
64
58
50
46
43
41
40
38
37
36
35
33
33
31
31
31
27
26
25
24

1. la Sénia

CLASSIFICACIÓ

P 23a jornada 4a catalana

GC
24
17
27
26
31
24
33
41
38
31
32
33
29
19
42
37
35
41
39
46

Segur-Torredembarra 2-1

Femení. Preferent

Quarta Catalana

GF
54
52
40
38
37
35
36
37
38
28
32
28
20
13
32
26
24
24
24
27

Reddis-Ulldecona

Vilanova-Rapitenca (17h)

22 19 40 13

P
2
6
6
6
8
9
6
9
13
8
9
11
11
11
13
13
13
10
13
14

23 49 17 57

1. Tortosa

diumenge

22 30 45 27

CLASSIFICACIÓ

E
7
4
8
10
7
8
13
8
4
12
11
9
9
10
7
7
9
14
10
9

Equip

11. Segur

13. Vilanova

22

G
19
18
14
12
12
11
9
10
11
8
8
8
8
7
8
8
6
4
5
5

RESULTATS
P

2-1

S Cristobal-Alpicat (12h)

17. Morell

CLASSIFICACIÓ

J
28
28
28
28
27
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23a jornada, Segona catalana

8. Reddis
Reus-Lleida

28a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

7. la Cava

16. Rubí

RESULTATS

Segona catalana

Primera catalana
Equip

DIVENDRES 10
DE MARÇ
DE 2017

Alcanar-Aldeana (11h)

Perelló-Canareu

Ulldecona-Olimpic (11.30h)

12. R Bítem

25

92

4 S Jaume-Tortosa E (11.30h)

Roquetenc-Vinaròs
Tortosa-S Jaume
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc

JUANJO (Catalònia)

EQUIP DE LA SETMANA: ULLDECONA I ALDEANA

JOSEP DOMÈNECH (Gandesa)

SERGI CURTO (la Cava)
SAMPER (Aldeana)
VILANOVA (Batea)

Top Secret
per als
pares9 que
tenen fills
al futbol-base:
no cridis
públic, noElcridis
a
Ull a la dada:
últims
classificats
de 1a
catalana i 5 equips
de al
Tarragona.
desas**Decàleg
l'entrenador,
deixa
en
pau
a
l'àrbitre,
anima
més
als
companys,
no
perdis
la
calma,
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
gaudeix
veient-me
jugar,‘Mochi’,
no em donis
lliçons,
nomésva
és marcar
un joc i32
amb
el teu
suport
*La
passada
campanya,
davanter
del és
Tortosa,
gols.
En aquesseré
Aquesta
pare d'un
d’aquestes
comarques
futbol
ta
nofeliç.
arribarà
a la setmana
xifra: araun
només
portajugador
tres gols.
Amb l’arribada
de de
Virgili,
és
base
en
finalitzar
el
partit
va
provocar
incidents
molt
desagradables.
Prefereixo
autoaquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
censurar-me
i no
en detalls,
sinónomés
podemun?.
escalfar més l'ambient.
no
són barats?
Noentrar
seria millor
tenir-ne
*El d’Agus,
del Batea,
és increïble:
en 7 partits
que ha jugat
ha marcat
9 gols i amb
ja s'ha
*Jordi
Fabregat
ja ha entrenat
en quatre
autonomies.
Diumenge
va debutar
el
col·locat població
entre els de
12bon
màxims
artillers
de va
la tenir
categoria.
Grijuelo,
pernil.
Al maig
converses amb l’Ascó, però ell volia
*Hi ha un
equip
ebrenc
que estàdivisió
fent una
entrenar
a un
equip
de Segona
B. I temporada
li ha arribatmagnífica
l’ocasió. però a l'entrenador
cada
setmana
li
surt
un
cabell
blanc
pels
disgustos
dels
jugadors:
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en
portem "Tots
sis. I elvolen
setè jugar
podriai
no comprenen
que de
l'èxit
d'aquest
anyen
haarribar
estat eléstenir
titulars".
caure abans
Nadal.
L'últim
Àlex15
Curto,
exVilalba i exBatea
*Josuè,*A
Selu,
Iniesta
i Carlos,
porters
que l'ideal
van haver
Tortosa
i van
Vilalba,
baix
el meu 4
punt
de vista,
seria d'emigrar
que tornésdel
Gaspar
Estupiñà
arribar aFigo
i
Eudal.
Com
es
diu
en
aquests
casos,
sempre
agrada
més
el
de
fora
la banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai sé sapi, asi
més,
és
més
podria ser-ho.car.
*Per fi, Ivan Páez va decidir canviar d'equip davant la falta d'oportunitats a la
Rapitenca. Era pretès per l’Ulldecona, La Cava i l’Aldeana però al final va haver-hi
sorpresa i va fitxar per l’Amposta. I potser la lliga propera estarà en un altre equip.
*Els imbatuts a casa: Rapitenca, Tortosa, Amposta, Ampolla, Jesús Catalònia i Móra
la Nova. I fora: Camarles, Móra la Nova i Amposta B. La Sénia i S. Jaume encara no
han empatat ni un partit.
*Per a la propera temporada la Rapitenca podria fer un conveni amb l'Aldeana i
seria el filial oficial amb objectiu de pujar-lo a 2a catalana. És un tema que està en
estudi. L’Aldeana ha de decidir.
*Un àrbitre de Quarta catalana li va dir a un president:"tinc un defecte, sóc una
mica xulo". I durant el partit va demostrar-ho.

DAVID VILANOVA (Roquetenc)
TONI (Ulldecona)

TEIXIDÓ (Camarles)
OTERO (S Bàrbara)
REGOLF (Ampolla)
PIÑEIRO (Ametlla)

GOLEJADORS
2A CATALANA
Nº

JUGADOR

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

Virgili (Tortosa)
Arranz (Hospitalet)
Dilla (Gandesa)
Joel (Reddis)
Ferri (Valls)
Caballos (Catllar)
Miguel (Batea)
Carles (Camarles)
Eric (Cambrils U)
Dani (Cambrils U)
Amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Agus (Batea)
Molina (Valls)
Víctor (Ascó)

3A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

22
16
15
15
13
12
10
10
10
10
9
9
9
9
9

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

Callarisa (la Sénia)
Ramirez (Ampolla)
Xescu (Godall)
Marc Garcia (Alde)
Raul (Pinell)
Àlex Alegre (Alde)
Sisco M (Vilalba)
Regolf (Ampolla)
Zaragoza (la Sénia)
Gallego (Ampolla)
Soriano (Olimpic)
Baiges (S. Bàrbara)
Emili (R Bítem)
Javi Asin (Catal.)
Pau Muñoz (Olimp.)

4A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

25
16
16
16
15
15
14
13
12
12
11
11
11
10
10

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

Raul (Arnes)
Sergi (Arnes)
Pau (Masdenv.)
Òscar (Amposta)
Joel Roig (Catal.)
Yassine (Camarles)
Lucas (M Nova)
Vili (Bot)
Yassine (M Nova)
J. Reverter (Catal.)
Paquito (Ebre E)
Àlex Bladé (Ginest)
Ricard Treig (Ascó)
J Sabaté (Ginestar)
Ivan Garcia (Amp)

GOLS
26
20
20
17
16
16
15
15
14
14
14
13
13
13
11

FAMÍLIA EBRENCA

Dalt a l’esquerra, el protagonista de la jornada:
Piñeiro de l’Ametlla va fer els cinc gols de l’equip, dissabte.
Al centre: la família del futbol base de l'Amposta (no hi són tots
a la foto). A la dreta: tècnics futbol base Tortosa del futbol 11.
Part inferior: President i directiva de la Cava
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ÉS UN PURA SANG
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«L’Olímpic és un club familiar»

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: JAUME SORIANO, JUGADOR OLÍMPIC MÓRA D’EBRE
Pregunta: El teu lema?.
Viure
el
Resposta:
moment.
P: Cap malnom?.
R: Sí, Sori.
P: Qui t’ha recolzat més al
futbol?.
R: Els meus pares i la
meva parella. Sempre
m’han donat suport i
m’han ajudat en els
moments en els que ho he
necessitat.
P: Has plorat en un partit
de futbol?.
R: Sí, moltes vegades, de
ràbia de voler més i no
poder.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: En un partit on un
jugador es va trencar la
cama i el jugador de l'equip contrari tenia opció
de fer gol i va tirar la pilota fora voluntàriament en
veure el company a terra
queixant-se del dolor que
tenia.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Viatjar, desconnectar i
gaudir de moments al
costat dels meus.
P: Quins altres esports
practiques?.
R: Pàdel i running.
P: Compta’m una anècdota.
R: En un partit de futbol
contra el Rasquera vaig
marcar 4 gols en la primera part, i en pocs minuts.
Va ser la notícia d’aquella
jornada.
P: Un vici?.
R: Mirar Bola de Drac.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Arribar a casa després
d'un dia llarg de feina.
P: Què t’hagués agradat
ser?.
R: Bomber.
P: Algú de la teua família
ha jugat a futbol?
R: Sí, el meu germà va
jugar al Marianao i el meu

pare al Castelldefels.
P: Com vas començar a
jugar a futbol i perquè?
R: Tot va començar de
molt petit corrent darrere
de la pilota al costat del
meu pare i llavors em vaig
adonar que jugar a futbol
era el que més m'agradava i quan ja tenia l'edat
vaig començar en una
escola de futbol.
P: Trajectòria futbolística.
R: Vaig començar a l’Ebre
Escola, després vaig jugar
cinc anys al Móra la Nova,
posteriorment vaig estar
un temps a l'Olímpic
Móra d'Ebre, una temporada al Reus Deportiu i
Ascó; a nivell amateur
vaig començar al poble
que m'ha vist créixer que
és Ginestar, després vaig
tornar a Móra la Nova i
una altra vegada a
Ginestar,
Gandesa
i
actualment a l’Olímpic
Móra d'Ebre.
P: Els teus millors entrenadors?
R: He de destacar a Enric
Alaixendri al Gandesa,
més que a nivell esportiu
em va marcar molt a nivell
personal, sabent entendre’m en tot moment i va
saber rectificar de manera
molt positiva la meva
manera de jugar. De la
resta, de tots he après i
ara tinc a Paco Muñoz
que sap gestionar molt bé
el vestidor i és un dels
millors entrenadors que
he tingut.
P: Entens els entrenadors?.
R: De vegades, com tot a
la vida, hi ha coses que
s'accepten però que no es
comparteixen.
P: Què és el que no t’agrada dels entrenadors?.
R: Quan de vegades no se
saben posar a la pell del
jugador i t'exigeixen una
cosa que és gairebé
impossible de fer.

P: Quin és el millor record
d’un entrenador?
R: En un partit contra el
Flix, sent cadet amb
l’Ascó, va haver-hi una
discussió, i jo estava a
terra i el porter de l'equip
contrari em va posar els
tacs al cap, i el meu
entrenador
va
venir
corrent cap a mi, em va
agafar i em va protegir de
tot. El tècnic era Jordi
Giné.
P: El millor consell que
t’ha donat un entrenador?.
R: Abans de fer alguna
cosa, estigues convençut.
P: Quin és el millor jugador de les Terres de l’Ebre
amb el que has jugat?
R: Com a jugador Jaume
Gumiel i com a porter
David Rojas.
P: Un company curiós?
R: Jaume Guerola.
P: El més tímid?
R: Sergi Vila.
P: El més presumit?
R: Dani Calvo.
P: El més divertit?
R: Jordi José Moya.
P: Si un nen se t’acosta i
et diu si us plau dona’m
un consell, què li diries?
R: Mai llencis la tovallola i

entrena molt, al futbol no
hi ha límits.
P: Si haguessis de definir
què significa futbol què
diries?
R: Un mètode de desconnexió de la vida i un món
totalment diferent.
P: A quin jugador t’hi
assembles com jugues?
R:...A Cristiano Ronaldo...
P: Què és el que més t’ha
aportat el futbol?
R: Bones amistats. Moltes.
P: La paraula més bonica
que t’ha dit un rival?
R: Ets un ‘guaperes’.
P: Per què el futbol el
vivim tant a les Terres de
l’Ebre?
R: Perquè majoritàriament
tots som de la zona.
P: Quin ritual fas abans
d’un partit?
R: Escoltar música.
P: Quan perds 2-0, jugues
millor?
R: No, perquè llavors ja
jugues precipitat.
P: Quan les pulsacions
van a 1000...
R: Això és senyal que les
coses no surten bé.
P: Quan perds, com et
relaxes?
R: Intento no parlar de
futbol i ho faig d'altres

temes.
P: El partit que mai oblidaràs?
R: Quan jugava amb el
Gandesa, vam anar al
Morell, que va ser el
millor equip de la categoria. Va ser un partit duríssim i al final vam guanyar.
P: El més calent?
R: He tingut uns quants,
però el més recent, l'any
passat contra el Vilalba.
P: És bo que us peguin
‘canya’ per ser millors?
R: Sí, tot el que sigui prémer per a superar-te, és
positiu.
P: Hi ha secrets per tirar
penals?
R: Bé, més que secrets,
has d’estar segur de tu
mateix i tenir les idees ben
clares per on vas a tirar-lo,
no dubtar mai.
P: Alguna anècdota amb
un àrbitre?
R: El meu primer partit
quan
debutava
al
Ginestar, vam jugar contra la Torre de l'Espanyol i
l'àrbitre em va expulsar
als primers deu minuts per
discutir una jugada amb el
contrincant, a qui també
va expulsar. Li vaig preguntar per què ho havia
fet i no ens va donar
arguments, no sabia que
dir. No n’hi havia per tant.
P: Per què protesteu als
àrbitres si no canviaran
d’opinió?
R: Protestes perquè és
una forma de pressionarlos, perquè no estàs d’acord i així a la propera
jugada, la propera intervenció que hagin de fer,
ho puguin tenir en compte.
P: Has demanat perdó a
algun àrbitre?
R: Sí, a més d’un.
P: Alguna anècdota amb
algun àrbitre?
R: Un cop a Vilalba l'equip local va protestar
molt i segons ells l'àrbitre

By: Joaquin Celma

els mirava i sonreia de
forma provocativa. En
acabar el partit diversos
espectadors locals es dirigien a l’àrbitre i nosaltres,
com vam veure que cap
representant local va anar
a protegir-lo, vam ser els
qui vam fer-ho i vam
acompanyar-lo al vestidor.
P: Estaves al Gandesa,
sent un jugador polivalent
i consolidat a l’equip, per
què vas marxar?
R: Va ser una de les desisions més dures que he
tingut en la meva carrera
futbolistica. Un dels
motius per marxar va ser
la feina, perquè no sabia
si em podria comprometre
al 100 per 100 amb l'equip. I també perquè ja
no tenia la mateixa motivació dels primers anys i
per tot plegat vaig decidir
marxar del Gandesa.
P: L’Olímpic, un equip
jove, de futur, un xic irregular a la categoria.
R: Realment, excepte tres,
la resta són jugadors molt
jòvens i molt valuosos per
a la categoria. Tenim un
gran ambient a l’equip i al
club, som una família. Tot
això ben dirigit pel mister,
Paco. Potser ara l’equip és
molt jove i això ens fa ser
una mica irregulars però
l’aposta és aquesta i
aquests nois en uns anys
faran que aquest equip
sigui encara més compacte i competitiu.
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Conserva de Tonyina
amb oli d'oliva

INGREDIENTS:
• Tonyina fresca tallada a rodanxes d'uns 6-7 cm.
• Oli d'oliva verge extra molt suau
• Sal
• Pots de 250 a 500 ml amb les tapes noves i esterilitzats 10 minuts en aigua bullent.

PREPARACIÓ:
Preparem la tonyina:
Partim de la base que la tonyina és fresca per tant cal netejar-la:
li tallem el cap i li traiem el ventre. Llavors la tallem a trossos de la
mida dels pots que anem a fer servir per fer la conserva (sense
desespinar-la).
Fem coure la tonyina:
Es posa aigua en un pot amb molta sal. (en un pot de 5 litres d'aigua hi posem 1/2 kg de sal). Quan l'agua està bullint, hi afegim
la tonyina. Ho deixem coure 1/2 hora si les tonyines són petites
o 3/4 d'hora si són més grosses. Traiem la tonyina de l'aigua i la
deixem que refredi.

Preparem la conserva:
Agafem un tall de tonyina i el posem en un plat. El pelem. Li
traiem les espines. Vigilem de trencar-lo en menys possible i el reservem. Això ho fem amb tots els talls. Per posar-la dintre dels
pots és important que els pots estiguin ben nets. Anem posant la
tonyina (els lloms macos cap a fora i els trossos trencats omplint
els espais buits que ens vagin quedant. Omplim els pots amb l'oli fins a cobrir la tonyina perquè no li entri aire. Ho deixem reposar una mica i ho sacsegem de tant en tant per aconseguir que
les bombolles d'aire que hagin quedat dins, surtin fora.Tapem els
pots ben tapats.
Bany maria:
Agafem els pots i els posem dins l'olla més grossa que tinguem.
Omplim l'olla d'aigua fins a cobrir els pots i la posem al foc. Fem
bullir l'olla durant 1/2 hora si els filets són petits o 3/4 d'hora si
són de tonyina grossa. Quan hem acabat, es deixen refredar dins
l'aigua. Quan els traiem, els eixuguem bé amb un drap de cuina
i ja els podem guardar al rebost. Quan obrim un pot i en consumim una part, la resta, cal guardar-la a la nevera (en el mateix
pot). L'oli de la conserva el podem fer servir per amanir qualsevol tipus d'amanida.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

20/3 al 19/4
És fàcil que t’embarquin en situacions una mica
surrealistes, però abans de començar a queixar-te analitza-les amb atenció.

DIVENDRES 10 DE MARÇ DE 2017
SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança
22/9 al 22/10
Les teves emocions es dispararan per viure
situacions estranyes, que sigui el teu cervell
qui dirigeixi els teus actes. Has de tenir la
sang freda.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

La teva parella avui estarà per poques concessions i et pot demanar explicacions. Permet-li
que exposi els seus arguments.

Avui hauràs de vigilar iniciatives perquè tindràs
tendència a un excés d’optimisme, que t’impedirà
veure amb claredat la realitat. Busca consell.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Les passions poden irrompre en la teva vida de
manera agressiva. Si algú intenta enredar-te,
pensa-ho abans d’acceptar.

Aquesta es presenta com una jornada poc
propícia per estalviar, ja que tindràs tendència a gastar en objectes superflus.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Hauràs d’estar atent als canvis que es produiran al teu voltant, perquè pot ser que algú t’afecti directament i hagis d’adaptar-te a ell tot
seguit.

www.mesebre.cat

PASSATEMPS

MÉS EBRE RECOMANA

És probable que els teus germans, els teus
veïns o la gent que t’envolta, tinguin ganes
de discutir per qualsevol cosa que facis.
Ajorna les discussions.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Resultarà difícil que puguis relaxar-te en el
treball, l’ambient estarà revolt. Procura destacar al menys possible.

A la teva família li costaràs entrar en raó i probablement les seves opinions siguin contràries a les teves o almenys , això sembla a primera vista.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Els teus amics s’aproparan amb bones intencions, però oferint-te uns consells que seran
pocs encertats. Ves amb compte.

Aquesta és una jornada per confiar més en l’esforç que la sort, perquè és probable que les
coses es torcin en l’últim moment.

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

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

SE PRECISA PELUQUERA con experiencia zona Roquetes

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

645 888 266

VARIS Ñ

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

SE VENDE
LICENCIA
DE TAXI
EN L'AMETLLA
DE MAR
POR JUBILACIÓN

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
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

HABITACIÓN
POR HORAS

TEL 619762458
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

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓ Ñ

Tlf. 609 76 12 06

RELAXÑ

ES BUSCA
ADVOCAT
INCORPORACIÓ
I M M E D I ATA

Enviar
currículum a
seleccion@axytconsultoria.com

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

Vols anunciar-te?

608 259 453

Aquest és el teu
espai privilegiat de

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
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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!

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

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

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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ESCRIPTORA

PARLEM AMB

Pilar Romera
Corria el mes de març de l'any 1992 quan a La Ràpita es
va publicar el primer número de la revista Tresmall que,
per a un 'foraster' com jo, resulta avui una cosa gairebé
mítica per les històries, les llegendes i les anècdotes que
no deixo de sentir en els llocs més insospitats. Els seus
impulsors van ser Eduardo Sánchez, col·laborador d'aquest diari, Emili Rosales i Ramon Rosales. L'escriptora
ebrenca Pilar Romera (Riba-roja d'Ebre, 1968) va figurar
molt aviat en la nòmina de col·laboradors d'aquella publicació. Ara, anys després, torna a les Terres de l'Ebre per
presentar «Li deien Lola», la seva última novel·la.
Eduardo Margaretto: Ara que el teu últim llibre, «Li deien
Lola», ha estat rebut amb grans elogis a tots els mitjans
de comunicació, quan tornes la vista enrere, com recordes
aquesta època de la revista Tresmall?
Pilar Romera: Vaig conèixer la revista a través de l'Emili
Rosales amb el qual m'uneix una amistat de vint anys! Vaig
guanyar l'any 94 amb la meva primera novel.la "L'esperit
de vidre" el premi de narrativa Ribera d'Ebre. I a l'any
següent, al formar part del jurat, com és tradicional, vaig
conèixer l'Emili que també hi formava part. Ens vam fer
molt amics i em va proposar col.laborar-hi. Va ser una
etapa fantàstica i la veritat és que hi vaig col.laborar menys
del que m'hagués agradat. Però a tall d'exemple et diré
que l'Emili i jo vam tenir la sort d'entrevistar, per exemple,
Jesús Moncada.
EM: A la Carta del Director d'aquest primer número de
Tresmall, Eduardo Sánchez va escriure: "Una ciutat (Sant
Carles de La Ràpita) situada entre un altiu Montsià, un
Mediterrani d'un blau intens i un Delta de l'Ebre que lluita per sobreviure a la depredació de l'home". Han passat
25 anys, però tot resulta molt actual.
PR: Perquè al final tot és una roda contínua. La gent lluita
per sobreviure ara igual que ho feia a finals del segle XIX.
La Lola marxa a Barcelona, obligada, a buscar-se la vida
igual que la gent ho fa avui en dia. Jo mateixa vaig marxa
a estudiar i mai no he tornat. Les coses, al final, no són tan
diferents.
EM: De fet, la història de «Li deien Lola» es desenvolupa
entre un poble de la Ribera d'Ebre i Barcelona. La meva
opinió, ara que porto ja tres anys vivint a La Ràpita, és
que aquestes terres, aquests paisatges tenen un magnetisme que t'atrapa per sempre, fins i tot literàriament.
Què en penses d'això? Estàs d'acord?
PR: No puc estar més d'acord. Les terres de l'Ebre són les
grans desconegudes a la resta de Catalunya, i l'Ebre nord,
encara més. La cultura ebrenca, els paisatges, la manera de
viure, el temps... aquí tot és diferent. És un indret literàriament molt potent i molt poc explotat, ja que sovint tendim
a fer novel·les ambientades en grans ciutats, però les grans
històries passen sovint en indrets petits. Una història petita pot esdevenir universal. Per a mi l'Ebre ha estat i serà el
meu Macondo particular.
EM: A mi m'agrada pensar, sobretot perquè estic convençut, que la teva veu literària, com la de Jesús
Moncada, Gerard Vergès o Sebastià Juan Arbó, arrossega
aquests sediments tan necessaris per a la supervivència
de qualsevol microclima, sigui natural o de ficció.
PR: Bé, som fills de l'Ebre i no podem ni volem renunciar
als nostres orígens. Jo no puc fer una novel.la que sigui
mitjanament creïble ambientada a la Barcelona gamberra
de finals dels setanta i primers vuitanta... l'època de
l'Ocaña, els yonquis al Xino, Gato Pérez, etc. Això ho ha
fet molt bé gent que la va viure, encara que fos quan eren
molt jovenets. Per exemple, el nostre amic Casavella. Si jo
ho fes seria impostat. En canvi quan jo descric paisatges de
l'Ebre ho faig des d'una mirada que és meva però alhora
ho és de tota la meva família, d'alguna cosa que portes a
la sang. I crec sincerament que quan la gent ho llegeix els
arriba més.
EM: Però és veritat que l'acció del teu llibre transcorre
entre finals del segle XIX i l'arribada de la Segona
República el 1931, quan en les poblacions ebrenques

Eduardo Margaretto

FOTO: CHRISTIAN ESPINEL

encara predominava l'antiga aristocràcia rural. Com era la
vida llavors i què ha canviat ara?
PR: Bé, ha canviat moltíssim. De fet la vida va començar a
canviar precisament en aquesta època. I bàsicament per
dos fets. Primer la industrialització del vessant nord de
l'Ebre, la fàbrica de Flix i anys després les centrals nuclears
i en segon lloc la construcció de la línia de tren BarcelonaSaragossa-Madrid que va partir l'Ebre per la meitat i va
condemnar de mort la navegabilitat del riu i la supervivència del món econòmic i cultural que vivia al seu entorn. La
construcció de les preses hidroelèctriques de Riba-roja i
Mequinensa ja va ser el cop mortal. Tots aquests canvis
van fer que l'estructura social tradicional quedés absolutament anacrònica. Ningú li treballava la terra als aristòcrates, la gent anava a treballar a la fàbrica.
EM: I després està la Lola, un personatge molt complex al
qual a la coberta del teu llibre es defineix com una dona
a la recerca de la veritat.
PR: A mi el personatge de la Lola m'encanta!!! Què he de
dir! Suposo que és la dona que a mi m'agradaria ser. Amb
les seves virtuts però també amb els seus moments mesquins. Ella és una dona que apareix morta a la vora del riu
a l'abril de l'any 30 (un any abans de la proclamació de la
República) a la primera pàgina de la novel.la. És la filla bastarda d'un aristòcrata rural, dotada d'un físic espectacular
i una gran personalitat i també una notable intel·ligència
que li permet sobreviure i triomfar malgrat el seu destí
terrible.
EM: Pel que fa al gènere literari, el llibre també ofereix
una gran riquesa de matisos. Si bé és cert que a primera
vista respon als preceptes de la novel·la històrica, una lectura atenta treu a la llum tractaments propis del gènere
policíac i fins i tot de l'anomenada novel·la social. És una
cosa que vas tenir en compte mentre escrivies?
PR: En primer lloc és una novel.la històrica, però també és
una novel.la negra, política, amb un fort component de
denúncia social. Si mirem l'estructura, és una novel.la policíaca clàssica, apareix un mort a la primera pàgina i es sap
l'assassí a la darrera. Però jo crec que en el fons és una
barreja de tot. Jo sóc molt eclèctica en les meves lectures i
suposo que quan escric intento reflectir en les meves
novel.les una mica de cada gènere que m'agrada.
EM: I el cinema ... en l'estructura narrativa de «Li deien
Lola» segons la meva opinió, es deixa veure la teva for-

mació com a guionista cinematogràfica a la UAB: flashbacks, històries fragmentades, personatges molt ben
caracteritzats ...
PR: Absolutament. Sóc una freaky de manual. M'encanta
el món audiovisual tant com el literari. Sèries de TV,
pel·lícules. Tant consum audiovisual s'ha de notar a l'hora
de construir escenes. És ridícul pensar que els narradors
actuals hem d'escriure com els grans novel.listes dels cinquanta, dels seixanta. El nostre background és diferent. A
mi m'ha influït tant la literatura que he llegit com el cinema i la televisió que he vist i la música que he escoltat. Tot
forma part del mateix. I evidentment el Màster ajuda,
sobretot a l'hora de contar les escenes i de donar ritme a la
novel.la.
EM: Sense anar més lluny, en les presentacions que s'han
preparat a La Ràpita, Amposta i Tortosa es projectarà el
booktrailer que s'ha rodat sobre el teu llibre.
PR: El projecte del videobook va ser una passada per diferents raons. Perquè és un format molt nou en el que encara està tot per fer i es pot ser molt creatiu i sobre tot perquè el vam fer entre amics. Vint persones treballant sense
cobrar ni un duro! Va participar gent de primeríssim nivell
per pura amistat com la Núria Montferrer, que és una realitzadora audiovisual de primer nivell, només et diré que ha
estat nominada als Gramys i ha guanyat entre altres premis dos Ondas, o l'actriu que fa de Lola, la Flora Saura,
molt coneguda a Barcelona perquè presenta fa anys Àrtic,
un programa cultural a BTV. I el muntador, el director de
fotografia, els tècnics de so, la directora d'art... Tothom va
treballar per amistat i amb ganes de fer una cosa única. Jo
crec que ho vàrem aconseguir.
EM: I se m'acut ara que tot és com la quadratura del cercle. Tornes a La Ràpita a presentar el teu llibre després
que fa ja anys donessis els teus primers passos literaris a
l'abric de la Ribera d'Ebre, de la Badia dels Alfacs
PR: Sí! La vida és un riu que sempre porta al mar... com va
dir aquell. Una sempre torna als orígens, està clar. I també
és important comptar amb gent entusiasta que creu en tu
i que t'organitza presentacions com aquestes. Per exemple, la gent de l'Associació Mar de Fora de La Ràpita,
l'Eduardo Margaretto i el Pep Carles, que s'han encarregat
de tot. I també el Josep Igual que ha coordinat la presentació d'Amposta i el Jesús M. Tibau que estarà amb mi a
Tortosa. Realment sóc una dona afortunada!.

