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Veïns d’Alfara aturen l’enderroc de l’habitatge d’una parella d’avisIdentificarà el municipi rapitenc

Els veïns d'Alfara de Carles van aturar, aquest dilluns al matí,
la demolició de la casa d'una parella d'avis, en una delicada
situació personal. El veïns no es van moure i van evitar l’en-
derroc de l’habitatge. Foto: ACN P3 

«D’aquí no
ens mouran»

La marca ciutat que identificarà Sant Carles de la Ràpita a par-
tir d’ara és una imatge iconogràfica que unificarà les diferents
marques amb que es representaven fins ara les diferents a ̀rees
municipals i que se centra, com a element bàsic i diferenciador,
en la badia dels Alfacs. P6

Nova marca ciutat
Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Els fets delictius a la
Regió Policial ebrenca
es redueixen un
4,52% durant el
2.016.                  P4

Deltebre
L’Ajuntament clou el
2016 amb un
romanent de
tresoreria de més de
3.400.000 €. P6

Flix
Ercros amplia els
treballs de
descontaminació que
s’allargaran fins el
2022.                 P8
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Agraïments a Més Ebre

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

El divendres 31 de març,
l’Assembla Nacional Catalana,
organitza dos actes, a Tortosa i a
Amposta, amb el Jordi Sánchez. 
A Tortosa, l’Assemblea Oberta,
tindrà lloc a les 22 hores al Centre
Cívic de Ferreries. 
A Amposta serà abans. 
A les 19.30 h, a El Casal (Ctra.
Simpàtica, 6)

Amb aquest escrit volem agrair la gene-
rositat i la confiança dipositada en nosal-
tres en recolzar la tasca que duem a
terme a l’Hospital Sant Joan de Déu pel
que fa a la lluita contra el ca ̀ncer infantil.
Iniciatives solidàries com les polseres
Candela son imprescindibles per a que els
nostres investigadors puguin seguir
avançant en el desenvolupament de
noves teràpies i tractaments pels nostres
petits pacients.
El donatiu de 400 euros recaptat gràcies
al Més Ebre per a les polseres Candela es
destina al grup de investigació del càncer del desenvolupament, on metges i
investigadors treballen conjuntament per millorar els índexs de supervivència i
la qualitat de vida dels nens i nenes que pateixen aquesta malaltia.
Rebin en nom de l’Hospital Sant Joan de Déu, de tots els professionals i, sobre-
tot, en nom dels nostres pacients i les seves famílies, el nostre sincer agraïment,
perquè mai no es dona tant com quan es donen esperances.

Molt cordialment,
Dr. Jaume Mora Director Científic Onco-hematologia

És així de senzill

OPINIÓ

Un Estat està format per un conjunt d’institucions que han de vetllar per
solucionar els problemes col·lectius de la seva gent: prestar serveis públics,
garantir ordre i justícia, construir infraestructures.
Una bona part de la població catalana ha arribat a la conclusió que l’Estat
espanyol no està interessat a resoldre aquests problemes dels catalans, tot i
que els catalans contribueixen com ningú a finançar les institucions espan-
yoles. L’experiència els diu que dins l’Estat espanyol sempre patiran greuges
econòmics; que la seva llengua no serà defensada, i que la sanitat, l’educa-
ció i les rodalies seguiran patint un finançament amb insuficiència crònica.
Amb tota la lògica del món, aquests catalans voldrien tenir un Estat amic, i
com que a Espanya no el veuen possible, desitgen un Estat català.
Naturalment, hi ha altres catalans que no ho veuen així, i preferirien seguir
com fins ara, dins l’Estat espanyol. Les dues posicions són igualment legíti-
mes. Però com que en un territori no hi pot haver simultàniament dos
estats, caldrà triar. Fins ara no hem pogut triar, perquè els estats, abans del
segle XX, es conformaven a partir d’enfrontaments militars, matrimonis
entre reis o atzars dinàstics. Al segle XX tampoc vam poder triar, perquè
vam passar d’una dictadura (la de Primo de Ribera) a l’altra (la de Franco)
amb un interludi molt crispat (la II República), i, en morir, Franco ho va dei-
xar tot “atado y bien atado”. Però ara som al segle XXI, i tot això ha pas-
sat a la història. Al segle XXI, les societats democràtiques resolen aquestes
qüestions sotmetent-les a referèndums democràtics. És així de senzill, i tot
el món, dins i fora d’Europa, ho entén. Quan els partits polítics d’Espanya
diuen que no en volen ni sentir parlar, demostren que segueixen amb la
mentalitat del segle XIX: una mentalitat prepotent, d’arrels militars, auto-
ritària. Una raó de més per votar a favor de separar-nos d’un Estat així.

Enric Casulleras, professor de la Universitat de Vic

II Confrontació catalana

REM OLIMPIC. A BANYOLES

Els dies 11 i 12 de
març es va celebrar al
Llac de Banyoles la II
Confrontació Catalana
de rem olímpic amb
620 esportistes per-
tanyents la major part
a clubs catalans,
alguns de l’Aragó i de
França. 
Cal destacar, a
diferència de les últi-
mes regates d’aquesta
temporada, el bon
temps que van tenir al
moment per disputar
les regates. Els reme-
res ebrencs van tornar
a brillar. 
En aquesta ocasió, el
guanyador de la ban-
dera catalana fou el
Club de Rem Tortosa
(imatge de la foto).

‘Fem futur’
ASSEMBLEA OBERTA. A TORTOSA I A AMPOSTA

Editorial El dia del pare
Sempre que hi ha un dia especial marcat en el calendari (Sant Valentí, Dia de la Mare ...) se sol dir que aquesta data està patrocinada o inventada per uns grans magatzems.
I encara que en la majoria dels casos no és així, en el que parlem avui sí que té molt a veure en la seva popularització els grans magatzems més famosos que hi havia a
l'Espanya de finals dels anys 40, Galeries Preciados. El Dia del Pare va començar a celebrar-se als Estats Units durant la primera dècada del segle XX, tot i que allà (igual que
en molts altres països) en lloc de ser el 19 de març, la celebració es realitza el tercer diumenge de juny. Avui en dia tot està globalitzat, però en els seus inicis res va tenir a
veure el Dia del Pare dels nord-americans amb el que a Espanya es va instaurar a partir de 1948, gràcies a la constància i obstinació d'una mestra d'escola, Manuela Vicente
Ferrero, encara que també va ser coneguda com Nely. Ni curta ni mandrosa va escriure (sota el pseudònim de Nely) un article a "El magisterio español", en el qual animava
a les escoles a promoure aquesta nova festa per celebrar el Dia del Pare. La veritat és que la proposta va ser tot un èxit, fins al punt que Pepín Fernández (propietari de
'Galeries Preciados') li va proposar comprar la idea o contractar a la pròpia Manuela en els grans magatzems, encara que aquesta va rebutjar l'oferta, però sí va arribar a un
acord amb ell, comprometent l'empresari a contractar com a dependentes a les alumnes del seu col.legi que es graduessin. Encara que amb molt recel, i més d'una queixa
per part de les institucions per l'ús comercial d'una festivitat religiosa, a partir d'aquí, Galeries Preciados es va encarregar de promocionar i publicitar el Dia del Pare. 

Properes activitats. Avui divendres, dia
17, a les 20 hores, a la Sala d’actes
Valntín Faura de la Cambra de
comerç, conferència per Joan-Hilari
Muñoz, historiador: ‘La fundació de la
Confraria, la Tortosa de 1617’.

Divendres 24. Concert-estrena de la
Suit de l’Era. Acordeó i piano midi.
Execució i música de José Maria
Chavarria Ferreres. 20 h. Reial Capella
de la Cinta.
I a les 24 hores, Missa de la baixada de
la Cinta. Amb intervenció de la Coral
Preludi a Caro. A la Reial Capella de la
Cinta. 

Any jubilar
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Els veïns d'Alfara de Carles aturen l'enderroc
de l'habitatge d'una parella d'avis

Que es va ampliar "il·legalment"

Aquest dimarts al vespre un cotxe va caure per un terraplè de 10
metres d’alçada des del pont del Mil·lenari de Tortosa. Segons infor-
ma ebredigital.cat, per causes que es desconeixen el vehicle, que
s’estava incorporant al pont pel carril d’acceleració, en direcció a
Ferreries, ha perdut el control. Com a resultat, el turisme s’ha preci-
pitat diversos metres i el conductor va quedar atrapat. Fins als llocs
dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions de Bombers que van haver
d’excarcerar el conductor. El conductor va ser traslladat a l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa. A més dels Bombers també s’hi van
desplaçar agents de la Policia Local de Tortosa i 2 ambulàncies del
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). D’altra banda, un home de
67 anys, veí de Bot, Manuel Cortiella, va morir aquest diumenge al
vespre després de patir una sortida de via amb el cotxe que conduïa
al terme municipal de Caseres. Foto: ebredigital.cat.

Accident al pont del Mil·lenari de Tortosa

Els 220 voluntaris que
van participar en la cam-
panya 'Per un Delta Net'
per netejar set espais
naturals del Delta de
l'Ebre van recollir gaire-
bé sis tones de brossa.
La majoria dels residus
replegats són d'origen
plàstic, com ara bosses,
bidons o ampolles. 
L'any passat es van
replegar 7,4 tones de
brossa, tres quartes
parts de la qual eren
plàstics. 
Enguany, i com a part
d'una prova, una part
del plàstic recollit s'en-
viarà a una ONG france-
sa que es dedica a reci-
clar aquest tipus de
material procedent del
mar, que als abocadors
no poden reciclar per la
quantitat de sorra i
aigua que acumulen.

‘PER UN DELTA NET’

Els veïns d'Alfara de Carles
van aturar, aquest dilluns al
matí, la demolició de la casa
d'una parella d'avis, en una
delicada situació personal.
Una cinquantena de persones
es van concentrar davant de
l'accés a l'habitatge i van
impedir el pas a la grua que
estava llesta per executar
l'enderroc. La casa està afec-
tada per una resolució del
Departament de Territori i
Sostenibilitat, ratificada pel
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TJSC) i el Jutjat
contenciós administratiu de
Tarragona, que la declara
il·legal per estar construïda en
un espai natural protegit.
Segons l’ACN, la família va
lliurar una batalla legal per
demostrar que la casa estava
construïda abans de la creació
del Parc Natural dels Ports i
que només s'hi va fer una
ampliació. 

El fill dels propietaris, Ruben
Hernandez, es va mostrar poc
confiat en poder aturar el
procés de demolició però pre-
para una demanda per dema-
nar compensacions a qualse-
vol "error" que s'hagi produït
en el procés administratiu
d'aquesta ordre, del procés
d'il·legalització i demolició. 

Alternativa
L'alcalde d'Alfara de Carles,
Josep Mas, ha demanat a la
Generalitat que es busqui una
alternativa per aquestes dues
persones d'avançada edat i
que es paralitzi l'enderroc de
la seva casa.
Foto: ACN.

El cap de setmana del 18 i 19 de març Esquerra Republicana
fa un desplegament sense precedents, ni tan sols en cam-
panya electoral, ubicant més de 145 parades de forma
simultània arreu del país, incloent totes les capitals de comar-
ca. Aquesta acció, aquesta ‘macroparada’, s’emmarca dins
de la campanya participativa ‘La República que Farem’ que
el passat 4 de març va viure el seu acte central i que posa a
debat les propostes del partit per la República Catalana.
El president de la Federació de l’Ebre, Alfons Montserrat, ha
anunciat que aquest dissabte pel matí a les Terres de l’Ebre el
partit instal·larà parades a Tortosa, Alcanar, Amposta, La
Ràpita, Ulldecona, la Sénia, l’Ametlla de Mar, Móra d’Ebre,
Móra la Nova i Gandesa.

Esquerra Republicana acosta el debat 
de 'la República que farem' 

Amb una ‘macroparada’ sense precedents arreu del país

Recullen sis
tones de 
brossa 

En caure un cotxe per un desnivell de 10 metres

Una cinquantena de persones es van concentrar davant de l’accés a l’habitatge i va

impedir el pas de la grua que ja estava llesta per executar l’enderroc.

Objectes personals de la parella d'avis que van traure 
de la casa per si s'executava l'ordre d'enderroc.

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 14 de març de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Pla d’Imatge de Poble 2017-2029
i sotmetre’l a informació pública per un període d’UN MES.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el document del Pla d’Imatge de Poble 2017-2029 es poden consultar a l’Àrea de Dinamització
Territorial i Imatge de Poble de l’Ajuntament de Deltebre tots els dies feiners durant el termini d’UN MES des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest
mateix anunci es publicarà al DOGC i al setmanari Mes Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el document del Pla d’Imatge de Poble 2017-2019 esdevindrà aprovat definitivament.

Deltebre, 15 de març de 2017. 
El secretari acctal.,
David Torres Fabra

Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
Planificació territorial

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l
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EN UN MINUT

*L’ESCOLA MUNICIPAL
DE TEATRE DE TORTOSA,
en motiu de la celebració
del Dia Mundial del Teatre
ofereix un espectacle de
creació basat íntegrament
en textos de l’insigne fol-
klorista tortosí Joan
Moreira. Enguany es faran
2 funcions, el dia 26 de
març, diumenge, a les 19 h
i el dia 27 (Dia Mundial del
Teatre) a les 20 h. 

* EL PROPER DIVENDRES
24 DE MARÇ, la 97a Volta
Ciclista a Catalunya fa un
final d’etapa al Port i l’en-
demà dissabte 25 té lloc a
Tortosa la sortida de la
penúltima etapa. L’arribada
d’aquesta prova ciclista a
Tortosa i al Port, on no es
disputava un final d’etapa
des de fa 26 anys, gene-
rarà diferents afectacions al
trànsit que comporten
l’habilitació d’un dispositiu
de mobilitat especial que
generarà restriccions en la
circulació viària. El diven-
dres 24 el pas de la carava-
na i del gruix dels ciclistes
pel centre de Tortosa es
preveu entre les 16 i les
16.30 hores amb el
següent itinerari: C-42,
plaça del Bimil·lenari, avin-
guda Generalitat, pont de
l’Estat, avinguda Colon,
carrer Tarragona, rambla
Catalunya, plaça Corona
d’Aragó, Roquetes, Port
(Portell, final d’etapa). La
Policia Local tallarà el tràn-
sit del tram urbà de Tortosa
de les 15.30 a les 17.30 h.  

*MOVEM TORTOSA
engega una "auditoria
popular" de l’estat de l’en-
llumenat públic a Tortosa,
ja que "la majoria dels
carrers estan a fosques”,
va dir el portaveu, Jordi
Jordan.

Més notícies

El director general de la
Policia, Albert Batlle, el
delegat del Govern, Xa-
vier Pallarés, el director
dels serveis territorials
d’Interior, Joan Juan, i el
sotscap de la RPTE, l’ins-
pector Joel Boldú, han
presentat a Tortosa el ba-
lanç de seguretat i activi-
tat policial a la Regió Poli-
cial de l’Ebre.  Els fets
delictius es redueixen un
4,52% durant el 2016.
Batlle ha destacat la bo-

na tasca policial que s’està
fent en aquesta demarca-
ció, la qual ha permès que
la RPTE presenti en els úl-
tims cinc anys una reduc-
ció continuada dels fets
delictius. També ha ressal-
tat les bones xifres obtin-
gudes en la lluita contra la
delinqüència en el Món
Rural i ha remarcat la im-
portància de la coordina-
ció amb les organitzacions
agràries com una de les
claus per aconseguir
aquesta bona tendència.

Es redueixen
els fets
delictius

Aquest dimecres, a l'Ametlla de Mar, al mateix Km que se celebren les manifestacions cada set-
mana, va tenir lloc una reunió entre el Moviment Veïnal AP7 Gratuïta Ja i empresaris del trans-
port de Tarragona per analitzar les problemàtiques sobre la mobilitat per carretera, dies abans de
la reunió que segurament el conseller Rull mantindrà amb el ministre Iñigo de la Serna. La reunió
fou convocada pel Moviment Veïnal, anticipant-se a la que tindrà lloc el proper dia 21 entre alcal-
des i Transportistes. D'aquestes reunióons, segons Llorenç Navarro, "és important que tots anem
a una, unifiquem criteris i tinguem presents que la manca d'inversió als nostres territoris ens ha
condicionat a una degradació i la impossibilitat de millora amb la construcció d'11 rotondes i de
66 km de línia contínua que ens destrossen en tots els àmbits. Només la gratuïtat de l'AP7, imme-
diatament per a tots, seria la solució. Ara només desitgem que els alcaldes no acceptin mitges tin-
tes, recordant que en moltíssims llocs, tots passen sense pagar i nosaltres paguem per tots". A la
reunió, la complicitat es va manifestar continuament entre els sectors del Transport i els Veïns i el
compromís de lluitar també, contra l'eurovinyeta, “quedant clara que aquesta opció que, des de
fa molts anys es perfila com la substitució del peatge, no és més que un nou impost que cada any
s'incrementarà fins a ser superior al peatge”. Aquesta setmana a més dels talls dels dijous a les
Cases i l'Ametlla, també n’hi haurà demà dissabte a les 17h a Amposta, arribant a ser el 143.

Moviment veïnal i Transportistes ‘anem junts’
Reunió a l’Ametlla, dimecres

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va comunicar que es
reuniria amb el seus socis de govern, ERC, per aclarir
si hi ha hagut algun canvi de criteri dels republicans
respecte el monument franquista.
Segons ebredigital.cat, Bel ha negat que hi hagi cap
crisi de govern per aquest afer i ha recordat que van
ser els republicans qui van fixar la data de la consulta. 
Amb tot, Bel ha reconegut sentir-se molest amb el
comunicat de premsa enviat per ERC després d'haver-
se fet pública la sentència del contenciós administra-
tiu de Tarragona, on s'obliga l'Ajuntament a fer un
catàleg de vestigis franquistes a la ciutat.
En aquell comunicat, ERC assegura que no correspon
a l'Ajuntament fer cap actuació al monument, ja que
no n'és propietari, i que no està d'acord en reclamar-
ne aquesta titularitat. L'alcalde ha assegurat que des
del govern municipal mai s'ha dit que es reclamarà la
propietat del monument, i ha recordat que la consta-
tació que el consistori no és titular del monòlit "ho
sabíem tots".

L’Agrupació Local de
Tortosa va celebrar
l’Assemblea en la que
fou escollit per unanimi-
tat Enric Roig com a
Primer Secretari, al cap-
davant d’una nova
Comissió Executiva for-
mada per 21 membres
que combina experièn-
cia i joventut i que tre-
ballarà per assumir els
nous reptes del partit i
per a Tortosa. Joan
Sabaté Borràs és el nou President de l’agrupació mentre
que Anna Ariño és la nova secretària d’organització i Tere
Castellà la secretària adjunta.
En la seva intervenció Roig va exposar que “des de la
nova executiva defensarem per damunt de tot els valors
de l’esquerra i del socialisme, i ara, més que mai, creiem
que és el moment d’encetar un nou projecte. Hem de
tenir la vista posada a les eleccions municipals de 2019 i
demostrar que som l’alternativa a l’actual govern, hem
de governar per seguir sent l’esquerra útil per Tortosa,
pels nostres pobles i EMD’s, per les Terres de l’Ebre i per
la gent que hi viu”.
D’altra banda, Miquel Iceta, primer Secretari del PSC, a
la capital del Baix Ebre dissabte, va lloar la figura de Josep
Subirats Piñana en l’atorgament del guardó Marcel.lí
Domingo en la cloenda de l’Assemblea de Tortosa, en la
6a Jornada Municipal del PSC.

Bel nega una crisi de
govern amb ERC

Pel monument franquista

Enric Roig, escollit Primer

Secretari del PSC Tortosa

Es forma la nova Comissió Executiva

El vermut rapitenc tornarà a prendre un
especial protagonisme a la Ràpita el dissab-
te 25 de març. Ahir es va presentar la jorna-
da promocional (imatge de la foto).

II Diada del Vermouth
Rapitenc

El dissabte 25 de març
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El Govern ha aprovat
declarar dotze coeteres
del delta de l'Ebre com a
béns culturals d'interès
nacional (BCIN). Es trac-
ta de dotze construc-
cions, incloses en la
categoria de zones d'in-
terès etnològic, conegu-
des com a Pesigo
–l'Ampolla-; Piñol
–Camarles-; Ravanals
–l'Aldea-; Cámara i
Paredols –Amposta-;
Tario i Lluco –la Ràpita-;
Buda, Navarro i Llúpia
–Sant Jaume-;
Montañana i Bombita
–Deltebre-. Van ser
impulsades a partir de
finals de la dècada dels
40 a diferents punts del
Delta en el marc del
programa de lluita con-
tra les pedregades de la
Mutualidad Arrocera de
Seguros. 
S'utilitzaven per a
emmagatzemar els
coets granífugs i els seus
suports de llançament
en llocs secs.

12 coeteres
del delta,

béns
culturals

Cinc entitats –els
ajuntaments d'Am-
posta i Ulldecona, les
fundacions Astres i
Gentis, així com una
cooperativa de tre-
ball Cresol- han po-
sat en marxa l'Ate-
neu Cooperatiu de
les Terres de l'Ebre,
una nova xarxa des-
tinada a crear sinèr-
gies, compartir co-
neixements i
expandir la cultura
de l'economia social
al territori. La iniciativa parteix d'una convocatòria del Departament de
Treball, que finança amb 215.000 euros anuals la tasca de cadascun dels
deu ateneus en funcionament a Catalunya. Segons l’ACN, aquests recur-
sos han de servir per prospectar el teixit cooperatiu existent al territori,
animant les entitats a compartir coneixements i oferint-los assessora-
ment o formació per fer créixer el model d'economia social. El programa
s'ha proposat, en el cas de les Terres de l'Ebre, aconseguir la creació d'u-
na quinzena de noves cooperatives i entre 30 i 40 llocs de treball fins a
principis de 2018. La presentació de l'Ateneu Cooperatiu es va fer a la
sala de plens de l'Ajuntament d'Amposta (imatge d’ACN).

Un total de 790 veïns i veïnes d'Alcanar i les Cases han participat
en la campanya de pressupostos participatius per escollir quines
propostes s'inclouran en el pressupost municipal 2017. De tots els
vots emesos, 710 s'han recollit a Alcanar i els 80 restants a les
Cases. D'aquesta manera, la participació ha augmentat més d'un
30% respecte als 528 vots emesos l'any passat. La participació
també és superior a la dels altres municipis de la comarca que han
portat a terme campanyes de pressupostos participatius. A
Alcanar les propostes més votades són 'Instal·lació de càmeres de
videovigilància a les illes de contenidors' (155 vots) i 'Creació de
pàrquings públics' (96 vots), mentre que a les Cases les dos pro-
postes que s’han imposat són la 'Instal·lació de càmeres de vide-
ovigilància a les illes de contenidors' (22 vots) i 'Millora d'equipa-
ments esportius de l'Escola Marjal' (12 vots). Els processos de par-
ticipació a Alcanar Platja, donada la seva petita extensió, tenen
una altra metodologia. L'equip de govern i les associacions de
veïns porten a terme reunions de treball per tal de copsar i priorit-
zar les necessitats específiques d'aquesta part del municipi.

Es crea l'Ateneu Cooperatiu 
de les Terres de l'Ebre 

Alta participació en la campanya
de pressupostos participatius

Per impulsar l'economia social al territori

D’Alcanar

Cinc entitats –els ajuntaments d'Amposta i Ulldecona,
les fundacions Astres i Gentis, així com una

cooperativa de treball Cresol- el posen en marxa
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«Deltebre clou el 2016 amb un
romanent de més de 3.400.000 euros»

Dades del darrer exercici pressupostari

La Ra ̀pita ha presentat aquest dimecres la
marca ciutat que identificara ̀ el municipi a par-
tir d’ara. Una imatge iconogràfica que unifica-
rà les diferents marques amb que es represen-
taven fins ara les diferents ar̀ees municipals i
que se centra, com a element bas̀ic i diferen-
ciador, en la badia dels Alfacs. E ́s aquest espai
singular i únic a Europa el que ha estat adop-
tat pels creadors de la marca, l’equip de Roig
Creatius, com a icona base. La marca ciutat de
la Ràpita, però, té altres elements que la fan
del tot singular, com ara que sera ̀ una marca
‘viva’, oberta al conjunt de la ciutadania a la
que representa, i tambe ́, vinculat a això, el fet
que el veïnat podrà intervenir com a part acti-
va en la proposta presentada, fent les pròpies aportacions al disseny central per tal
de representar tots i cadascun dels sectors del municipi. La marca principal, a més de
les submarques per als diferents sectors, estarà formada pel semicercle, damunt del
qual hi ha la R de La Ràpita amb l’accent a sobre.

El consistori delte-
brenc va presentar
les dades
econòmiques del
darrer exercici pres-
supostari. En aquest
sentit, l’Ajuntament
va tancar l’exercici
2016 amb un roma-
nent de tresoreria
positiu de
3.452.669,75€, el
qual augmenta en
400.000€ respecte
l’any anterior.
D’aquesta manera,
tal i com va explicar
l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler,
“seguim treballant
en la línia d’enfortir
les finances municipals i de continuar amb les línies traçades referent a la contenció
de la despesa i a la reducció del deute”. Segona nota de l’Ajuntament, més enllà del
romanent esmentat, també es va detallar l’estalvi net del consistori, que enguany e ́s
de 2.055.585,55€, uns 500.000 € superior al de l’exercici del 2015.

Deltebre gestionarà la recollida d’escombraries
D’altra banda, el plenari de l’Ajuntament de Deltebre va revocar parcialment les
competències delegades al COPATE i va obrir un concurs públic per a la seva ges-
tió. “Me ́s d’1.000.000€ entre estalvi econòmic i millora del servei respecte a la pro-
posta que tenim damunt la taula del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre”. Aquest fou un dels arguments principals que l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, va defensar a la sessió plena ̀ria en relació amb la proposta de l’equip de
govern municipal de revocar parcialment les competències que l’Ajuntament de
Deltebre té delegades al COPATE per la recollida d’escombraries. Aquest punt de
l’ordre del dia, el qual va marcar el plenari, fou aprovat pel Partit Demòcrata,
Compromís d’Esquerres, Esquerra Republicana i el Partit Popular, i el vot en contra
de la CUP. L’aprovació d’aquest punt va generar tambe ́ el vist i plau a la posada en
marxa del concurs públic d’Imatge de Poble per dur a terme la recollida d’escom-
braries i el manteniment i neteja de les vies públiques i platges. Finalment, informar
que Deltebre lamenta la desestimació del projecte LIFE CoastPlan.

Nova marca ciutat que 
identificarà a la Ra ̀pita

Una icona ‘viva’ de la badia dels Alfacs

El passat dissabte 11 de
març, la Federació de
l’Ebre d’Esquerra
Republicana de Catalunya
va commemorar el Dia
Internacional de les Dones
amb una conversa entre la
diputada Montserrat
Palau i la periodista Glòria
Aymà, que va explicar les
seves vivències personals
a l’exili. L’acte, tal com va
exposar la diputada, ‘rei-
vindicava en primera per-
sona la memòria antifran-
quista, la memòria de les dones i la memòria oral, que és un gran llegat per a les gene-
racions futures’. Palau va destacar ‘la importància de la recuperació i reparació de la
memòria històrica, tant per a la dignitat de la gent que ho va patir com per a la dig-
nitat del nostre poble’. La diputada va recordar la necessitat de parlar de l’exili i el
franquisme, i de la quantitat de coses que encara hi ha silenciades. A més, va voler
posar en valor la recuperació de la memòria de les dones i, en aquest cas, de Glòria
Aymà, ‘una veu silenciada doblement, per exiliada i republicana, i per ser dona’. 

Esquerra reivindica la memòria de
les dones de l’exili 

Amb la periodista Glòria Aymà i la diputada Montserrat Palau
Més de setanta persones van assistir
divendres passat,  a l’acte de
Commemoració del Dia Internacional
de les Dones, que va tenir lloc al
Museu de les Terres de l’Ebre, i que
aquest any va estar dedicat a la situa-
ció de les dones durant la Guerra Civil
Espanyola. L’acte, organitzat pel
Consell Comarcal del Montsià con-
juntament amb l’Ajuntament
d’Amposta, fou presidit per Adam
Tomàs, Alcalde d’Amposta, per
Carme Navarro,  Presidenta del
Consell Comarcal del Montsià,  i per
Carme Valls,  Coordinadora Territorial
de l’ICD. La ponència fou sobre la
situació de les dones durant la
Segona República, la Guerra Civil i
l’exili a càrrec de l’escriptora i histo-
riadora Assumpta Montellà. Així
mateix Maite Subirats, historiadora
local,  va fer una petita explicació
sobre la situació d’algunes dones a
Amposta durant la Guerra.   

Acte commemoratiu
del Dia Internacional

de les Dones
La Secció Local de
la Ràpita d’Esquerra
Republicana de
Catalunya va cele-
brar divendres una
Assemblea General
per renovar-ne
l’Executiva. A l’elec-
ció, només s’hi va
presentar una can-
didatura, encapçalada per Oriol Clos
i Pepiol. Clos substitueix en la
Presidència Joan Josep López, que
continua sent membre de l’Executiva
Local en qualitat de president hono-
rífic.
El nou president, Oriol Clos, que va
ser escollit per unanimitat juntament
amb l’Executiva que presentava, va
agrair la feina feta per l’Executiva
sortint, tot destacant que havia por-
tat el partit a assolir els millors resul-
tats electorals de la història a la
Ràpita.

Oriol Clos, nou
president de la Secció
Local d’ERC a la Ràpita

Ple de l’Ajuntament de Deltebre. La regidora de Mitjans, Èrika Ferraté, l’alcalde Josep Caparrós i el director creatiu Sergi Roig. 
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*L’OFICINA DE TURIS-
ME DE GANDESA va
registrar un rècord de
visitants el passat any
2016, quan 10.577 visi-
tants van passar per les
seves instal·lacions per
obtenir informació
turística. Aquesta xifra
suposa un increment de
prop del 30% respecte
el nombre de visitants
registrats l’any 2015.

*DIVENDRES PASSAT
va morir als 96 anys,
Pere Godall, president
de l'Agrupació de
Supervivents de la Lleva
del Biberó.

*L’AJUNTAMENT DE
GANDESA i la
Biblioteca Municipal de
Gandesa organitzen el I
Concurs de Poesia i
Narrativa Breu “Lletres
al Vent” per promoure
la creació literària i el
gust per la poesia i la
narrativa. Es podran
presentar des del
moment de la publica-
ció de les bases fins el
19 d’abril de 2017. 

Més notícies

La clotxa, el plat més típic de la
gastronomia de la Ribera
d'Ebre, ha estat el protagonista,
un any més, de la 14a Festa
comarcal de la Clotxa, celebra-
da aquest diumenge a
Benissanet. Un esdeveniment
fins al qual s'han apropat veïns
de tot el territori, fins i tot del
Camp de Tarragona o
Barcelona. A mig matí, abans
de començar a servir les clotxes,
els 1.500 tiquets que s'havien
posat a la venda ja estaven
esgotats, la qual cosa posa de manifest l'e ̀xit d'aquesta cita que, com assegura la pre-
sidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim, e ́s gairebe ́ com "la Festa Major de la
Ribera". 

Èxit de la Festa de la Clotxa de la Ribera d’Ebre
Amb 1.500 clotxes servides

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) del Consell Comarcal de la Terra Alta
organitzarà el 26 de març una caminada de
dones per la Via Verda de la Terra Alta (8a
Trobada Comarcal). La sortida serà a les 10.00 h
des de l'estació d'Arnes-Lledó, des d'on s'em-
prendrà camí fina a l'estació de Cretes (6 km).
Des d'allí s'iniciarà una caminada fins a la pobla-
ció de Cretes, amb visita del poble (1,2 km -
opcional). El dinar serà a l'estació de Cretes. El
recorregut total és de 14,4 km. Les inscripcions
s'han d'efectuar abans del 22 de març a les
associacions de dones dels respectius municipis
o bé al Consell Comarcal de la Terra Alta.

Caminada de dones per la Via Verda
de la Terra Alta

El diumenge dia 26 de març

La secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat,
Marta Subirà, ha
encapçalat aquest
dimecres la visita que
els membres de la
Comissió d’Informació i
Seguiment tècnic per a
la problemàtica de Flix
han fet a les
instal·lacions d’Ercros
per comprovar in situ
les actuacions de des-
contaminació que s’es-
tan fent al recinte
industrial i a la zona de
l’Aubal, en compliment
de les resolucions dicta-
des per l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC). Subirà ha explicat que a la zona de l’Aubal, que cons-
ta de 12 hectàrees, se’n van declarar 3 de contaminades “i ja s’hi estan desenvolu-
pant accions de descontaminació que finalitzaran l’any 2022”, mentre que les 9 res-
tants són “aptes per acollir activitats industrials”. Pel que fa als cinc llocs on els ajun-
taments de Riba-roja d’Ebre i Flix van indicar que hi podria haver també punts de
contaminats, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha informat que l’ARC ja
ha realitzat prospeccions geofísiques “per comprovar realment si hi ha indicis d’al-
teració i els resultats ens indicaran si cal fer sondejos”. “En paral·lel –ha continuat–,
estem estudiant la documentació aportada per l’empresa”, en relació amb les fases
I, II i III del recinte fabril.

Visita als treballs de
descontaminació de Flix

És la primera de la Comissió de Seguiment

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va tenir lloc l'acte de sig-
natura d'una addenda al conveni que manté el consis-
tori morenc amb l’empresa que gestiona el servei de les
aigües del municipi, SOREA, a través de la qual es crea
un fons de solidaritat de 1.500 euros anuals com a
mesura de lluita contra la pobresa energètica i de ser-
veis essencials. L'addenda també recull la creació d’un
fons anual de 25.000 euros destinat a millores en el ser-
vei, l'aplicació concreta del qual caldrà determinar entre
l’Ajuntament i la concessionària. L'alcalde de Móra
d'Ebre, Joan Piñol, va mostra la seua satisfacció per l'a-
cord al qual van arribar les dos parts, i va apuntar que
“s’està treballant per a trobar altres vies de col·labora-
ció entre SOREA i la població de Móra d’Ebre”. La sig-
natura de l'addenda va anar a càrrec de l'alcalde de
Móra d'Ebre i d'Emili Giralt, director territorial
Catalunya Sud-Castelló de l'empresa SOREA (a la foto).

Millorar la xarxa d'aigües i lluitar
contra la pobresa energètica

Acord entre Móra d’Ebre i SOREA
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El passat dia  9 i 10 de març, el responsable de comunicació de Repsol
a Tarragona, Josep Bertran, i l’educadora de l’Aula Mòbil ‘El Món de
l’Energia, sabies què...?’ de la Fundació Repsol, Mai Conesa, van  estar
a Tortosa acompanyant l'aula mòbil per sensibilitzar i acostar d'una
manera força didàctica als nostres joves i pùblic en general en el conei-
xement de  les fonts d’energia, de l’ús que se n’ha de fer, dels proces-
sos que es fan servir per tenir energia, dels productes que s'en obtenen
i, sobretot del  ús responsable i eficient de l'energia provinent del
petroli i de la importància de l'energia en la societat actual. 

L’Aula Mòbil de Fundación Repsol acosta 
el món de l'Energia als escolars a Tortosa

Què és l'energia? Per què és necessari tenir un comportament responsable 
amb l'energia tant en la seva producció com en el seu ús? 

Aula Mòbil El món de l'energia, sabies què...? és una campanya de sensibilització educativa de Fundación Repsol que va néixer el
2013 amb l'objectiu de difondre, especialment entre els més joves, el món de l'energia i els processos de la indústria del petroli i els
seus derivats. Des de la seva posada en marxa, ha recorregut més de 280 ubicacions i ha rebut la visita de més de 137.000 persones
d'Espanya i Portugal.

Les activitats estan dirigides principalment, a estudiants d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. L'Aula està
equipada amb tecnologies d'avantguarda, com realitat aug-
mentada, un mur interactiu, pantalles tàctils i audiovisuals.
A més, està adaptada per a persones amb discapacitat,
tot facilitant tant el seu accés, com la seva participació
en les activitats.

A través dels panells i les diferents activitats programa-
des, els escolars podran conèixer que el petroli és la font
d'energia més utilitzada i com està present en la major part
dels productes que utilitzem en la vida quotidiana. L'Aula mostra,
de manera propera i didàctica, els processos d'exploració i refinació del
petroli, el funcionament de les plantes petroquímiques i com s'obtenen
els productes derivats. També es poden conèixer els últims avenços tec-
nològics de la indústria energètica.

Les visites a l'Aula Mòbil han estat dissen-
yades per a grups de 30 alumnes, d'entre
12 i 16 anys, però a més, l'Aula està
oberta al públic general.
L'Aula Mòbil obre el món de l'energia
emarcat en el programa Aprendenergía
de la Fundación Repsol per divulgar l'ús
responsable  dels recursos energètics. 

La Fundació Repsol va concedir el 2011
més de mig milió d'euros en ajudes per a
la formació. 
# EnergíaInteligente.
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*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE inicia
el programa Joves per
l’Ocupació que pretén
formar i insertar laboral-
ment 30 persones. Joves
per l’Ocupació té una
durada de 15 mesos i
inclou una tutorització i
acompanyament a la
inserció laboral que com-
bina tot un seguit d'ac-
cions destinades a donar
suport i orientar, de
manera individualitzada, a
cada jove. 

*ELS ALUMNES DEL
COL·LEGI PÚBLIC
D'EDUCACIÓ ESPECIAL
SANT JORDI de la
Diputació a Jesús-Tortosa
han rebut aquest dimarts
la visita de l'escriptora tor-
tosina Cinta Arasa. La tro-
bada amb l'autora ha
permès completar el con-
junt d'activitats que els
alumnes i els professors
del centre han treballat
aquest curs al voltant d'a-
questa escriptora i les
seves obres.

Més
notícies

La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Ports de la Generalitat, par-
ticipa a la fira Seatrade Cruise Global 2017, amb els ports de Palamós (Baix Empordà),
Roses (Alt Empordà) i Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i les seves destinacions que
sumaran esforços per promoure, a través de Costa Brava CruisePorts i Delta Ebre Port,
serveis i paquets turístics entre la indústria creuerística, així com buscar noves línies de
creuer. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, assisteix per pri-
mer cop a aquesta important cita del sector de creuers, acompanyat dels responsables
tècnics de creuers de la resta d’institucions catalanes.
La Seatrade Cruise Global és l’aparador internacional més important del sector de
creuers, que s’ha celebrat del 13 al 16 de març, a Fort Lauderdale, Florida, (Estats Units).
Aquest fòrum és el punt de trobada de les principals companyies de creuers del món
amb els ports, els operadors turístics, els socis i els professionals de la indústria.

La Ràpita participa a la fira de
creuers Seatrade

Als Estats Units

El secretari del Casal reguerenc de Jubilats i Pensionistes,
Àngel Tafalla, ha estat elegit delegat del Consell Consultiu
de la Gent Gran del Baix Ebre, un dels dos òrgans de par-
ticipació ciutadana que té el Consell Comarcal del Baix
Ebre. Tafalla ha estat membre del Consell de la Gent Gran
de Catalunya (2001-2011) i ponent en diversos congres-
sos nacionals. L'elecció ha tingut lloc en el marc d'una
reunió ordinària i un cop coneguda la decisió del fins ara
delegat, el bitemenc Joan Josep Carles, de deixar el càrrec
per raons de salut. La consellera comarcal de Serveis
Socials, Maria José Beltran, ha donat les gràcies a Joan
Josep Carles per la implicació i col·laboració amb els actes
organitzats per a la gent gran de la comarca al llarg d'a-
quest cinc anys que ha estat delegat. Un cop acabada la
reunió s'ha procedit a l'acte de lliurament del I Premi de
Fotografia del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Ebre, dotat amb 370 euros, que s'ha concedit a Juan
Parejo per la fotografia titulada 'Sequera al delta de
l'Ebre' (imatge de la foto).

Àngel Tafalla, nou delegat del
Consell Consultiu de la Gent Gran

Del Baix Ebre

Joan Pere Gómez amb responsables tècniques de creuers a la fira Seatrade.

Durant aquestes darreres setmanes l’il·lustrador
ebrenc Ignasi Blanch ha estat convidat a participar
a diverses fires internacionals d’il·lustració i literatu-
ra infantil i juvenil. A totes hi serà present el seu
treball i a algunes hi anirà personalment per parti-
cipar a diferents activitats. El nom de Roquetes i del
Baix Ebre acompanyen sempre a Ignasi. A Sibenik,
Croàcia, pintarà algunes sales d’un hospital infantil
i a Bolonya, Itàlia, participarà a una taula rodona
sobre l’ensenyament de la il·lustració a Catalunya.
També hi serà a Estònia, Eslovàquia i Alemanya. 

El roquetenc Ignasi Blanch, més internacional
Participarà en cinc fires d’il.lustració de 5 països diferents

El passat dissabte, l’empresa
catalana Enerkia va presentar al
Centre d’interpretació de
Tivenys el seu projecte destinat
a proveir de gas i fibra òptica
els domicilis d’aquest municipi
de les Terres de l’Ebre. Aquesta
població ebrenca és una de les
primeres per on Enerkia vol
desenvolupar el seu projecte:
fer arribar energia neta a zones
allunyades de la xarxa de distri-
bució bàsica dels gasoductes.

Tivenys comptarà amb xarxa de gas i fibra òptica
Per a tota la població
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Núria Cruelles, perfumista
i summiller, presentarà a
la Ràpita «Per l'amor de
10» un vi fruit de la inicia-
tiva Repte Vi10, un pro-
jecte solidari que desti-
narà tots els seus benefi-
cis a l'Associació Live !,
una entitat sense ànim de
lucre dirigida al col·lectiu
de dones que han superat
un càncer de mama.

Més Ebre: L'any 2015 neix
el projecte Repte Vi10 on
deu clients del grup
Ametller Origen, que no
es coneixien entre ells,
són seleccionats per ela-
borar un vi solidari desti-
nat a l'Associació Live.
Núria Cruelles: Recordo
perfectament el dia en què
vaig rebre un correu
electrònic de Casa ametller
Origen amb la sol·licitud i
les bases del concurs per
formar part del Repte Vi 10,
on els beneficis estarien
destinats a l'associació LIVE!
de dones que han superat el
càncer de mama, en aquell
moment no m'ho vaig pen-
sar dues vegades, vaig
començar a omplir tots els
camps requerits i vaig
escriure des del cor i des de
la il·lusió tot allò que podia
aportar en aquest projecte.
Dos dies després, seleccio-
nada entre 4000 sol·licituds
rebudes, em varen trucar
per començar a caminar
junts amb la passió de 9
persones més, amb un únic

objectiu, fer el millor vi
blanc del Penedès.

ME: Després de més d'un
any neix «Per l'amor de
10», un xarel·lo del
Penedès elaborat de princi-
pi a fi per 10 protagonistes
de diferents àmbits i pro-
fessions.
NC: Si, Durant un any hem
treballat amb equip i des del
principi he tingut la sensació
de ser com una família, tot
sent persones amb perfils i
professions molt diferents
hem congeniat i compartit
moment molt macos amb
anècdotes que guardarem
sempre en els nostres
records. Hem rigut, hem
brindat i hem decidit entre
tots des del coupage del vi
fins a l'elecció del disseny de
l'etiqueta, tipus d'ampolla...
En fi podríem resumir dient
que hem estat molt d'acord
en tots els passos de l'ela-
boració d'aquest vi, des de
la verema fins a la venda,
sempre amb una dedicació i
passió per fer realitat el nos-
tre repte! I això només és
possible quan treballes des
de l'ànima, fent equip i
vivint cada moment a flor
de pell.

ME: Per a tu com a perfu-
mista-summillier aquest ha
estat un gran repte, no?
NC: He viscut una dualitat.
Com a perfumista més que
un repte, per a mi ha sigut
com viure l'experiència
paral·lelament al meu tre-
ball, en el meu dia a dia creo
perfums però mai havia
creat un vi, per tant avui ja
puc dir que he fet les dues

coses, i val a dir que, en el
procés hi ha molts passos
que comparteixen les dues
disciplines com és, la selec-
ció de la matèria primera,
els aromes, la mescla o cou-
page, la fórmula secreta i
l'embotellament. Els per-
fums i els vins són el resultat
de la inspiració del perfu-
mista i l'enòleg convertit en
algo existent.
I com a summiller he gaudit
de cada aroma expressat en
tots els passos de l'elabora-
ció del vi. El que em va sob-
tar més és la diferència en
les aromes, tan marcada,
que pot presentar un vi, fer-
mentat en diferents
tamanys de tanc.

ME: Un projecte solidari

que tindrà continuïtat
NC: Sí, aquest projecte de
co-creació que Casa
Ametller Origen va plante-
jar, com que per primera
vegada és el client qui ela-
bora un producte, tindrà
continuïtat aquest 2017
amb la creació d'un altre vi,
on els beneficis aniran desti-
nats a una altra associació. I
fins aquí, ja no us puc
avançar molt més....

ME: Com voldries transme-
tre el que has viscut amb
l'esdeveniment que tens
pensa't presentar al teu
poble de Sant Carles de la
Ràpita el divendres 24, a
les 19:30h a l'Església
Nova?
NC: M'agradaria poder fer

sentir al públic tot el que jo
he viscut aquest any, fer
arribar a través de la músi-
ca, el perfum i el maridatge
tota aquesta experiència.
Per això hem creat un espai
de sensacions on per un
moment deixarem a banda
tot el quotidià per deixar
pas a connectar amb nosal-
tres mateixos. Cadascú
viurà l'esdeveniment des de
la seva pròpia imperiència
perquè es tracta d'estimular
els 5 sentits de cadascú des
de la vista, l'oïda, l'olfacte,
el gust i el tacte.

ME: Per què és especial
aquest vi? Cap on ens tras-
llada? Com el descriuries?
NC: Aquest vi és especial
perquè està fet per l'amor
de 10 persones, és especial
perquè et fa viure els
records del Penedès, la seva
aroma, el seu gust, et tras-
llada a una vinya de ceps de
50 anys de la varietat
Xarel.lo, que han madurat
en silenci envoltat d'un pai-
satge regnat per les mun-

tanyes de Montserrat, per
convertir-se en un vi de
finca, autèntic i amb segell
propi. És especial i guanya-
dor del premi "Millor inicia-
tiva vitivinícola". Es presen-
ta com un vi blanc brillant i
de color groc pàl·lid i una
llàgrima abundant i fina que
mentre envaeix la copa, l'a-
companya un espectacle de
sensacions i olors a
Bergamota, pell de taronja
confitada i un subtil i lleuger
toc de fonoll, que recorda al
mediterrani. El contacte
amb les mares guanyen
protagonisme i un flaire efí-
mer de galeta, brioix i man-
tega ens omple el nas. En
boca presenta una salinitat
harmònica i sumptuosa que
juntament amb l'acidesa, li
dóna tota una complexitat
que es farà més palesa en el
decurs dels propers cinc
anys en ampolla.

ME: divendres 24, a les
19:30h a l'Església Nova de
la Ràpita.
No hi faltarem!

ACTUALITAT

Núria Cruelles: «Per l'amor de 10»
PARLEM AMB

A LA RÀPITA

Isabel Carrasco

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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¿Perquè els equips no poden fitxar jugadors des de la jor-
nada 5, de la mateixa categoria?. Per què els entrenadors
poden fitxar en una mateixa categoria i no els jugadors?.
Són preguntes que la federació podria respondre canviant
aquesta norma. Per què no ho fa? No ho sé. Jo si que sé
que molts equips tenen una plaga de lesions i van justos de
jugadors i no poden acudir a una categoria superior i a la
inferior no potser no troben la qualitat suficient i en la se-
va, que que és on estan els jugadors del seu nivell, no po-
den fitxar quan hi ha opcions per fer-ho amb jugadors que
han rebut la baixa d’on estaven. Veig normal que faltant 5
partits ja no es puguin fitxar jugadors de cap categoria.
Però, si a primera divisió es poden fer fitxatges de la matei-
xa categoria al gener, per què a la regional no?.

Molt s’ha parlat durant la setmana del progra-
ma Minut 91 de diumenge, a Canal Terres de l’E-
bre, de les declaracions del tècnic del Tortosa,
Àngel Garcia. Fidels seguidors al programa m’-
han comentat que consideren que Àngel em va atacar. He d’a-
clarir que jo no em vaig sentir atacat, la veritat. Entenc que vaig
fer-li unes preguntes i uns plantejaments que podien molestar. I
també cal considerar que Àngel, en el que portem de lliga, s’ha
emportat massa crítiques de l’entorn del club. Però el més im-
portant és que a la tele en vam parlar cara a cara. El tècnic, re-
forçat pels resultats, la victòria a la Cava i el fet de ser més líder,
va venir a Canal Terres de l’Ebre amb la pistola carregada. I va
disparar. I potser amb aquella pistola van disparar més persones.
Les que segurament van gaudir molt amb les seues respostes. 
Potser algú que ara és ‘palmero’ en algun moment ha dubtat

del tècnic o de la seua proposta. És la vida. I el futbol. Jo crec
que el mister es va esplaiar en una direcció quan també anava
per altres. Ell sent a la banqueta el que es diu a la tribuna. Però
no podia carregar contra el soci o l’aficionat. Així mateix, d’a-
questa forma, en algun moment, va desviar la resposta d’algu-
na pregunta. D’altra banda, entenc que ell pugui estar molest
pel que suposa que no es valorin les virtuts que pugui tenir. El
cert és que, agradi la forma o no, el Tortosa és líder. I molt mè-
rit és seu. Per la meva part, l’únic matisable del programa fou
que Àngel valori la feina que faig però que per segons quines
qüestions o opinions meues, jo, segons ell, pugui perdre credi-
bilitat. Considero a Àngel com un dels tècnics més professionals
del futbol regional de la província. Sé com ho viu i com treba-
lla. I ha pogut agrupar jugadors que, en alguns casos, han vin-
gut a Tortosa per ell. I, a sobre, guanya els partits. Ell, amb po-
der absolut, és el responsable de la plantilla. Respecto els seus
plantejaments, malgrat que quan he vist jugar al Tortosa no he
disfrutat. I tinc la sensació de que hi ha jugadors que no es tro-
ben del tot còmodes jugant així. Però perquè a mi no m’agradi
la proposta, no seria just que jo digués que Àngel no té credibi-
litat com entrenador. Aclarit això, accepto les crítiques i el desa-
cord i més quan s’argumenta. No em vaig sentir atacat. Al con-
trari, valoro quan algú va de cara. I ell, a la seua manera i
defensant el seu club actual, va anar-hi. 

Àngel Garcia a Canal TE

L’opinió de Joaquin Celma. 

Canviar la normativa

Nou èxit aconseguit per la
tiradora asconenca Sònia
Franquet, que es va penjar la
medalla de bronze en pisto-
la de deu metres a l’europeu
a Maribor. A més, Franquet
va quedar-se prop del podi
a la modalitat mixta per
equips, fent parella amb Pa-
blo Carrera, acabant en
quarta posició.

*EL FALDUT ADAM RA-
GA va tancar la segona pro-
va del mundial de trial en
pista coberta, de nou sent
segon per darrera del vigent
campió del món Toni Bou.

*EMILI RAFECAS I SÓNIA
ESCURRIOLA s’imposen a
9a Ultra Trail de Les Fonts de
Xerta. Més de 700 partici-
pants van gaudir d’un cap
de setmana intens en el qual
es van disputar quatre disci-
plines, tres etapes que van
formar el traçat de l’Ultra-
trail i la Marató de dissabte.

*AZZIZ EL JIAHOUI I CÈ-
LIA CALLARISA guanyen la
9a cursa del Pont de Delte-
bre dins la Running Séries,
que va tenir 207 partici-
pants.

Columna de breus amb
notícies de Jesús
Ferrando/ebredigital.cat/Ca
nal Terres de l’Ebre

Avui divendres tindrà lloc la XIII Festa
de l’Esport Aldeà (22 h) al pavelló polies-
portiu. Des de la regidoria d’Esports s’in-
forma que “per tretzena vegada ens tro-
bem davant l’oportunitat de premiar tot
un col·lectiu del nostre poble. La festa de
l’esport aldeà intenta premiar l’esforç ge-
neral visualitzant-lo amb una sèrie de
grups o persones que d’alguna manera
poden significar un exemple a seguir per
part de la resta de practicants del nostre
poble. Desitgem, i aquest és l’esperit real
d’aquesta cita, contribuir a la millora de
les pràctiques esportives i a l’augment de
la motivació”. Els premis es dividiran en
els següents apartats: al Millor Esportista,
Reconeixement a les Entitats, Projecció
Esportiva, Constància i Esforç, Volunta-
riat, Mencions especials i Mencions Espe-
cials.

Sònia Franquet,
bronze europeu 

XIII Festa de l’esport aldeà
AVUI DIVENDRES  (22 H)BREUS

Al pavelló polisportiu

Tercera derrota seguida (2-0)

L’Ascó, víctima 
de les seues errades

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre al camp del Cerdanyola
(2-0) on va pagar cares les indecisions que
va cometre. És la tercera derrota seguida.
L’equip es manté en la quarta plaça però ja
amb poc  avantatge respecte el cinquè clas-
sificat. Diumenge vinent rebrà la Muntan-
yesa, amb l’objectiu de refer-se i tornar a
assolir un triomf que li és vital. 

Sergi José va marcar

La Rapitenca guanya a
Vilanova (0-1)

PRIMERA CATALANA

Després de dues jornades, la Rapitenca
va tornar a jugar i va fer-ho guanyant a
Vilanova (0-1), amb gol de Sergi José.
D’aquesta forma, l’equip de German ja
suma 34 punts. El Vilanova, un històric,
queda compromès. La Rapitenca rebrà
diumenge vinent l’Almacelles (12h). Villa i
Jack, sancionats, són baixa.

Xerrada-col.loqui

Julio Alberto, a Jesús
EX JUGADOR DEL BARÇA

Tolerància zero amb les conductes
incíviques dels pares. Aquesta és una
de les sentències que va realitzar l’ex-
jugador del Barça Julio Alberto More-
no en la xarrada-col·loqui que va tenir
lloc dins el marc de la tercera jornada
de l’activitat física de Jesús, organitza-
da pel Club de Futbol Jesús Catalònia,
dimarts passat.

Assemblea de socis

Gilabert, president
UD JESÚS I MARIA

En assemblea de socis de dissabte, la junta ges-
tora va informar que acabarà el mandat de la jun-
ta anterior, tal com estava establert, arribant fins
el juny de 2018. El nou president és Juan José Gi-
labert, en ser el directiu de més edat. Hi haurà
dues vicepresidències: la part institucional, que la
portarà Josep Maria Torres, i la part esportiva de
la que en serà responsale Enric Galve ‘Ito’.  Hi ha
nous membres a la junta directiva.

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

Convidats:
MIQUEL PÉREZ

President del FC Ascó i
ARTURO LLORCA

President del CD Tortosa
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La segona plaça està candent
Què li passa a l’Amposta? Potser a la primera volta va estar per sobre de
les seves possibilitats. Però ara és el pitjor equip ebrenc de la segona
volta, i el Valls ja l’ha igualat a punts i té el Cambrils un punt per darre-
ra. L'equip d'Amores és la revelació, només ha perdut 4 partits en la lliga
i d'aquests tres per la mínima. El Tortosa cada vegada és més campió i ara
afronta una fase de partits contra rivals, a priori, assequibles. Aquest Valls
va a més i es confirma cada jornada. En les 4 properes: Hospitalet,
Camarles, Amposta i Gandesa. Seran jornades claus i aquí és on ha de
demostrar el seu potencial. Des d'octubre que no perd el Camarles, i estrà
invicte en camp contrari. La temporada passada va aconseguir 49 punts. I
en aquesta ja en porta 45. I aquesta setmana, malgrat tres baixes impor-
tants, 4 gols. La pregunta del milió: quan renovaran a Xavi?. Set últims
partits de l’Ulldecona i només una derrota. Diumenge visita el Catllar i
després juga contra Tortosa i Cambrils. Va vèncer el cuer Salou en un par-
tit pèssim. El Batea comença la seua lliga a partir del diumenge. En la jor-
nada passada va perdre però el van beneficiar les derrotes del Segur i del
Roda.

JOAQUIN CELMA

El Camarles va guanyar el Gandesa i ja fa 16 jornades
que no perd. És cinquè a sis punts de la segona plaça. Par-
tit marcat pel vent al primer temps. D'entrada, domini vi-
sitant amb el vent a favor, reclamant un penal a Dilla no
xiulat. Però el Camarles va estar molt sòlid en defensa i a
la contra, Carles va fer l'1-0. A la represa, imposició local,
amb intensitat i aplicació defensiva. Ionita culminant una
gran jugada, va fer el 2-0. El Gandesa, que s'hagués pogut
quedar amb deu si l'àrbitre hagués expulsat a Rojas, va
arriscar i va poder entrar en el partit amb una doble oca-
sió. Però no va poder fer-ho i acte seguit Ferreres senten-
ciava (3-0). Dilla va marcar el 3-1 però a darrera hora, Ro-
bert va establir el 4-1. Els locals estan crescuts i els
gandesans, minvats per les baixes, veuen frenada la ratxa
de set jornades. Xavi Cid, tècnic del Camarles, “a la repre-
sa, amb el 2-0, vam controlar millor el partit i quan ells van
arriscar, vam poder decidir a la contra”. Per la seua part,
Rafel Navarro deia que “a banda del vent i de la situació
actual per les baixes, vam estar fluixos i imprecisos i les in-
decisions ens van costar contratacs i gols”.  

El Camarles goleja el Gandesa i
segueix imparable (4-1)

JA ÉS CINQUÈ. 16 JORNADES SENSE PERDRE

Triomf vital de l’Ulldecona contra el cuer, el Salou (2-0).
Partit gris però en el que el més important eren els punts. I es
van aconseguir. Ara els ulldeconencs, amb 8 punts de 12, s’a-
llunyen de la zona de descens directe. Però han de seguir cen-
trats en la lluita per la possibilitat de que hi hagin compensa-
cions. Moha al primer temps va fer l’1-0. Va haver incertesa
fins el temps afegit al partit, quan Ferran va establir el 2-0 que
ja va sentenciar. Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, mani-
festava que “l’important era la victòria i es va obtenir. Però no
estic gens satisfet del partit. Ens vam confiar i ens vam aco-
modar i més quan vam fer l’1-0. I l’equip no va estar a l’altu-
ra d’altres jornades, principalment pel que fa a la intensitat. I
fins el final no vam sentenciar. Per tant, sóc exigent i no em
va agradar com vam jugar. En aquest sentit, hem de millorar
i recuperar-nos, perquè nosaltres si no juguem amb la inten-
sitat i l’ordre necessaris, tindrem dificultats. Content pels
punts que eren importants però no pel partit”. L’Ulldecona és
onzè amb 28 punts. Diumenge visita el Catllar, que està en
zona de descens però que va guanyar a Roda. Un altre partit
clau en la seua lluita. Després, els falduts rebran el líder.

L’Ulldecona agafa aire amb la
victòria contra el cuer, el Salou

SEGONA SEGUIDA (2-0)

Victòria important del Tortosa que és més líder amb el seu triomf a la Cava (0-1) i amb l'em-
pat de l'Amposta. Partit complicat pels roigiblancs que es van quedar amb deu per l'expulsió del
minut 12 d'Escuté. Un gol a la sortida d'un córner de Raúl (31’) va valdre els tres punts. La Ca-
va pressionar a la represa i va tenir les seues aproximacions, reclamant amb insistència un penal
a Brayan que no va ser xiulat. Els caveros van veure frenada la seua ratxa de cinc victòries se-
guides. Isaac Fernández, tècnic de la Cava, opinava que “a la primera meitat, després de l’ex-
pusió d’Escuté, no vam saber llegir el partit. Vam estar imprecisos i molt lents quan teníem la pi-
lota. A més, vam rebre el gol en una acció a pilota aturada que normalment defensem bé”. A
la represa, segons Isaac, “vam millorar, vam obrir el camp i vam donar-li més velocitat a la cir-
culació de la pilota. No vam crear ocasions clares però sí que vam fer diverses situacions per ha-
ver pogut empatar. Penso que mereixiem més. No obstant, davant teníem un gran equip que,
tot i jugar amb inferioritat, va saber defensar-se amb ofici i que va acabar guanyant. Malgrat la
derrota, estic molt satisfet del treball dels jugadors. Sap greu per l’afició, per no haver-los pogut
oferir un bon resultat”. Del penal no xiulat a Brayan, Isaac afegia que “crec que es podia xiu-
lar”. Àngel Garcia, tècnic del Tortosa, valorava el treball de l’equip “i més jugant amb un menys
des de molt aviat. Ens vam saber refer i vam sumar una victòria molt important”.

Pas de gegant del líder Tortosa
VA GUANYAR A LA CAVA (0-1). ELS LOCALS RECLAMEN UN PENAL A BRAYAN

Després de quatre jornades, el R. Bítem va tornar a guanyar. I va fer-ho al camp d’un rival directe en la llui-
ta per la segona plaça, l’Aldeana. El triomf enganxa de nou als de Bítem en la lluita. Una derrota els ha-
gués deixat ja molt lluny. I, per contra, l’Aldeana, va perdre una opció de deixar enrera un un rival direc-
te. El partit al primer temps, va estar dominat pel R. Bítem. Bona circulació de pilota i profunditat amb la
velocitat dels seus jugadors ofensius. Així, els de Parra van crear diverses situacions fins que Monforte, amb
una vaselina intel.ligent, va establir el 0-1. Amb els minuts, i amb el 0-1, els visitants van perdre el control
que tenien i l’Aldeana va disposar de més domini de la pilota tenint una gran ocasió amb una rematada al
pal. Al final del primer temps, el partit va obrir-se i el R Bítem va tornar a tenir noves possibilitats. La re-
presa va ser del tot oberta. L’Aldeana, amb Robert, va fer un pas avant i va pressionar més amunt. I va em-
patar amb gol d’Àlex. Però amb el partit obert, el R. Bítem va gaudir d’espais i té artilleria per fer mal. Es
ben cert que els aldeans van poder fer el 2-1 però també ho és que Auré va evitar opcions visitants. Po-
dia passar de tot fins que Monforte repetia amb l’1-2 a darrera hora. Un gol important a hores d’ara. L’Al-
deana segueix minvada per les baixes, però malgrat això “vam donar la cara davant d’un gran equip i els
jugadors es van buidar fins el final. Estic orgullós de la seua actitud”, destacava Bartolo. Parra, del R. Bí-
tem, deia que “el partit a la represa va estar obert i hagués pogut passar de tot”. 

El Perelló va guanyar a l'Ampolla (1-0) en un derbi intens i emocionant fins el final. Els locals, tot i tenir encara baixes, van recuperar jugadors i amplien a nou les
jornades seguides sense perdre. L'Ampolla s'hi jugava molt en la lluita per l'ascens. Però va tornar a perdre en un desplaçament, tot i tenir opcions per empatar. El
gol de Cuenca en el primer temps va decidir. Dins de la igualtat, els ampolleros van poder empatar poc abans del descans, amb una doble rematada, la segona a
porteria buida. A la represa, el Perelló va defensar-se amb ordre i intensitat. I, al contraatac, va tenir possibilitats de sentenciar. L'Ampolla, per la seua banda, va as-
sumir riscos i va disposar de fins a tres ocasions molt clares per empatar. Però no va transformar-les. La darrera en temps afegit amb un a rematada amb la mà que
va evitar el local Narcís sota els pals. Fou la darrera jugada del derbi. Amb el triomf, el Perelló és vuité amb 35 punts. L’Ampolla, que acumula tres derrotes segui-
des en desplaçaments, és quart, a sis punts de la segona plaça. 

El Remolins-Bítem torna a guanyar, a l’Aldea

El Perelló fa
un punt i

seguit en la
seua ratxa

DOS GOLS DE MONFORTE, EL SEGON A DARRERA HORA, VAN DECIDIR EL TRIOMF (1-2)

El Batea portava quatre jornades seguides sense perdre (10
punts de 12) i venia d’haver empatat al camp del líder Torto-
sa. Afrontava amb il.lusió el partit contra un Cambrils Unió
que s’ha convertit en un dels equips més en forma del cam-
pionat. L’inconvenient més important per al Batea va ser la
baixa a darrera hora del porter Raül, amb una grip estoma-
cal que va impedir-li jugar. Oriol va haver d’assumir respon-
sabilitats i va estar sota els pals. Raúl, un dels pilars del Ba-
tea, fou una baixa significativa per a l’equip terraltí. 
Vilanova, des de gairebé el centre del camp, amb un tret

que el vent també va ajudar a enverinar-se, va fer l’1-0. El
Cambrils U va empatar abans del descans. Els visitants a la
represa es posaven per davant fins que Miguel restablia l’em-
pat. Amb el 2-2, segons Sergio Navarro, tècnic del Batea, “el
partit va estar obert, però el Cambrils, amb els minuts, es va
anar imposant al centre del camp jugant amb molta intensi-
tat defensiva i sent un equip molt fort. I a la contra va saber
decidir amb el 2-3 i el 2-4. Derrota davant d’un gran equip,
que frena la inèrcia que portàvem. Ens hem de refer, tocar de
peus a terra i seguir treballant”.

El Batea veu frenada la inèrcia
davant del Cambrils Unió (2-4)

EL PORTER RAUL, AMB GRIP, VA SER BAIXA

3A. CATALANA. VA VÈNCER L’AMPOLLA AMB GOL DE CUENCA I FA 9 JORNADES QUE NO PERD (19 PUNTS DE 27)

L’Amposta va empatar a casa contra el Vendrell (1-1). Són sis empats en set jornades. Segueix
segon però ara empatat amb el Valls. Quim Cardona va fer l’1-0 a la mitja hora, però acte se-
guit el porter Iniesta fou expulsat. Avançada la represa, el Vendrell va empatar amb un gran gol
de Joanan. L’equip ampostí, quant a resultats, ha perdut pistonada. I diumenge visitarà el Gan-
desa. Ha incorporat a Deiver, jugador que ja va estar al club anys enrera. Procedeix del CF. Fol-
gore de Sicilia (Itàlia). Albert Company, tècnic de l’Amposta, explicava que “va ser un partit en
què, amb igualtat numèrica, vam ser superiors davant d’un Vendrell que va fou fort en defen-
sa però que, excepte en accions a pilota aturada, no ens va crear perill. Ens vam quedar amb
deu però ens vam refer i a la segona meitat vam tenir les opcions per poder decidir. Estava més
prop el 2-0 que l’1-1, però llavors va venir l’empat en una acció que és mérit del seu jugador,
no démerit nostre. Es va intentar fins el final i vam poder marcar el 2-1 a darrera hora. No obs-
tant, no va poder ser”. Albert afegia que “hem entrat en una dinàmica adversa i hem perdut
l’avantatge. Però cal valorar on estem i com hem arribat i que ja haguéssim signat a l’inici està
aquí. Ens manca una victòria per poder revertir la inèrcia actual”. L’expulsió d’Iniesta és per una
acció similar a la del porter Rojas, del Gandesa, a Camarles. Cada àrbitre la va considerar d’una
manera. Rojas va veure la groga com es va poder comprovar al repor de Canal Terres de l’Ebre.

L’Amposta perd pistonada
CONTRA EL VENDRELL, ES VA QUEDAR AMB DEU AL MINUT 32 (1-1)
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La Sénia i Catalònia, els més regulars
El líder va fer una minivenjança al Roquetenc, que en el partit d'anada el va guanyar per 6-4, amb un Gerard esplèndid: quatre dels gols van ser assistències d’ell. Aquesta set-
mana van fallar Ampolla i Aldeana i això ha donat més ales a la Sénia i al Catalònia, equip que porta sis victòries consecutives. Però atenció al calendari de les següents jor-
nades, és de vèrtig: Olímpic, Remolins-Bítem, Sant Jaume, Alcanar i Ampolla. Podrien quedar primers la Sénia i el Catalònia, per la seva reguralitat i pel seu potencial, pels
seus entrenadors, per la pinya en els seus vestidors...és possible però falta molta lliga: 30 punts en joc. I com diu el míster del Cata, Nando: "s’han d’apretar les dents perquè
encara queda molt". La Sénia és l’equip més golejador i el Jesús Catalònia el menys golejat, juntament amb el Remolins-Bítem. D'aquí a dos jornades, partits claus que poden
definir la lliga: Aldeana-Alcanar i Jesús Catalònia-Remolins Bítem.
En els 14 partits de l'era de Molinos al Perelló, només dues derrotes i per la minima. Això del Flix és inexplicable: darrers 10 partits només un punt. I diumenge rebrà el líder,
Igual guanyen però en la jornada passada van perdre davant d'un Godall que ja no és l'equip pitjor de la segona volta: Pinell, Ametlla, Olímpic, Vilalba, Jesús i Maria i Flix
estan per sota. Sorprenent i rendible el treball del seu mister, Joan Subirats. Super-baixada de l'Olimpic que va estar en el pòdium dels sis millors però en els últims 12 par-
tits, de 36 punts possibles, només 8. Aquest equip s’ha acomodat. Aquesta setmana tres equips de la part baixa han contactat amb Jordi Roca i Cotaina.

L’opinió de Joaquin Celma

La Sénia va golejar el Roquetenc (6-2). Malgrat el resultat, el partit es va complicar quan el Ro-
quetenc va remuntar un 2-0 i va empatar amb gols d’Ivan i de Michael. A la represa, però, els
seniencs van consumar la golejada. Segons Serrano, tècnic de la Sénia, “la primera meitat va ser
igualada i oberta, amb ocasions pels dos equips. Nosaltres, després de perdre a l’Ampolla, vam
sortir amb molta intensitat, pressionant i avançant la línia defensiva. Vam tenir ocasions i vam fer
dos gols, de Gerard i Zaragoza, però ells, a la contra, ens van fer mal i van empatar. A la repre-
sa, va ser important marcar aviat dos gols que ens van donar tranquil.litat i ja vam jugar amb se-
guretat, ampliant l’avantatge. La victòria era important, per recuperar confiança”. Marc va fer
els dos gols matiners de la represa. Zaragoza va repetir amb el 5-2 i al final Pol va establir, amb
un gran gol, el 6-2. El líder manté els 5 punts d’avantatge. Destacar que a la banqueta, excepte
Jordi, tot eren juvenils i que van tenir minuts durant el partit. Des de Roquetes es deia que “va
ser un partit trepidant que hagués pogut tenir més gols. Es va decidir durant els primers 20 mi-
nuts de la represa, quan la Sénia va demostrar perquè és el líder, desplegant un gran joc”.

La Sénia reacciona, contra el Roquetenc (6-2)

3A CATALANA. EL LÍDER HA DE REFER-SE AMB EL 2-2, A LA SEGONA MEITAT

Blai, delegat del Pinell, comentava que “vam
començar molt posats i amb gols de Joel i So-
fiane ens vam avançar amb el 2-0. A la repre-
sa, però, el S. Bàrbara va reaccionar i va empa-
tar merescudament. La lesió de Joel i el fet que
físicament estem mivants es va acusar al segon
temps. Resultat just”. Segons Cantó, del S. Bàr-
bara, “una primera part oberta en què el Pinell
va ser efectiu i es va posar 2-0. Per nosaltres va
ser important marcar poc abans del descans el
2-1. Represa una mica més nostra i, tot i que
sense moltes opcions, vam empatar. L’empat va
ser just”. Òscar i José Mari van marcar. 

Empat just

PINELL-S BÀRBARA 2-2

El Corbera, després de dues derrotes contra
rivals directes (S Bàrbara i Ametlla) es va refer i
va sumar una victòria vital per la pemanència,
contra l’Olimpic (3-1). I això que els morencs
es va avançar amb gol de Quim. Però Sergi
abans del descans i Dani Jiménez i Roger, a la
represa, van remuntar. Amb el Corbera va tor-
nar a jugar Marc Pani de porter i només dispo-
sava d’11 efectius. Per part de l’Olímpic, el tèc-
nic Paco Muñoz, admetia que “vam marcar
primer i vam tenir un parell d’ocasions però
després vam fer el partit més fluix de la lliga i el
Corbera, més intens, va guanyar justament”.  

El Corbera s’oxigena

TRIOMF CONTRA L’OLÍMPIC (3-1)

El Sant Jaume va fer un punt i seguit en la seua gran tem-
porada, vencent a J. i Maria on va remuntar un 2-0 (gols de
Rullo). Segons Ito Galve, del J. i Maria, “gran partit, amb
gran ambient. Vam fer el millor de la lliga i Àlex, exporter de
J i Maria, ara al S. Jaume, va ser determinant. Molt content
de l’equip, amb 4 juvenils titulars”. Anton Flores, del S. Jau-
me: “partit de molta intensitat. El J i Maria va pressionar
d’entrada i ens va crear dificultats, fent el 2-0. Ens vam cen-
trar i Sergi, gran gol de falta directa, i Manel, empataven
abans del descans. Això va donar confiança. A la represa,
més control nostre i arran d’una acció d’estratègia, golàs de
de Juanjo. Vam patir, però Àlex va estar excepcional sota els
pals i en les sortides. És un porter amb un gran futur”. 

Remuntada del S. Jaume

AL CAMP DEL J. I MARIA (2-3)

Les possibilitats de permanència del Godall passaven per guanyar
al Flix, rival directe. I els godallencs van fer-ho, remuntant un gol de
Magí, amb dos de Xescu i un de Guillem Cana. 
Joan Subirats, tècnic del Godall, manifestava que “el partit es va

complicar aviat amb el 0-1 però l’equip estava ben posat i va re-
muntar abans del descans amb gols de Xescu i de Guillem, amb xut
des de fora de l’àrea. A la represa, nosaltres vam estar més defen-
sius, buscant la contra. Vam aguantar bé i en la recta final Xescu va
sentenciar. Gran victòria que ens dóna opcions de permanència”.
Rius, del Flix, per la seua part, deia que “l’actitud va ser millor que
el partit anterior però no vam merèixer puntuar al camp d’un rival
directe. Vam estar débils a les àrees i espessos al centre del camp.
En general, fluixos. Molt haurem de canviar si ens volem salvar”.

El Godall ajusta la part baixa

VA VÈNCER EL FLIX (3-1) I S’ACOSTA A LA SALVACIÓ

Segons Nando Garcia, tècnic del Cata, “ens va costar i
Carlos, que debutava, va evitar dues ocasions de l’Amet-
lla. Ens vam refer i el gol de Cristian ens va facilitar el do-
mini i una millora. Poc abans del descans, Cristian va fer
el 2-0. A la represa, Carlos va tornar a evitar el gol visi-
tant. Ens vam acomodar però vam ser efectius i Cristian
i Jordi van marcar el 4-0. L’Ametlla, per les ocasions, me-
reixia el gol i va aconseguir el 4-1. No estem en el millor
moment de joc però l’actitud i el treball són molt bons,
així com els resultats”. Des de l’Ametlla deien que “el
Catalònia, que coneix força bé el seu camp, ens va supe-
rar i fou molt més efectiu. Nosaltres, a més, vam topar
amb el seu porter que va estar excepcional”. 

El Catalònia, segon en solitari

VA GOLEJAR L’AMETLLA (4-1)

El Vilalba va perdre contra l’Alcanar (1-2) i s’ha com-
promès a la part baixa. Els canareus van tornar a guanyar
però segueixen a 10 punts de la segona plaça quan manquen
10 jornades.  Des de Vilalba comentaven que “partit marcat
pel vent i que va ser igualat. Pel treball mereixiem l’empat
com a mínim. Però hem entrat en una dinàmica negativa i tot
són adversitats. L’Alcanar, per ofici i perquè va ser efectiu, va
guanyar en un partit en què no es va xiular un penal molt clar
a l’àrea visitant. Haurem de seguir treballant esperant que
canviï la dinàmica actual”. José F Mora, tècnic de l’Alcanar,
manifestava que “partit molt complicat, amb molt de vent i
en un camp de terra. Vam començar bé, i amb una falta que
va traure Edu vam marcar el 0-1. Però el Vilalba amb el vent
a favor va reaccionar i ens va crear problemes, tot i que sen-
se ocasions clares. A la represa, el Vilalba, del mateix lloc que
la falta del gol d’Edu, va empatar també de falta. El vent era
a favor nostre, vam pressionar amunt i els van dificultar la
seua sortida de darrera. Chimeno va assistir a Marc Bort que
va fer l’1-2. Ells van tenir una gran ocasió que va evitar Moi.
Vam treballar bé i vam mantenir la victòria en una jornada en
què estàvem minvats per les nombroses baixes”.  

L’Alcanar guanya a Vilalba

ELS LOCALS, EN ZONA COMPROMESA (1-2)

La Fatarella va superar l’Arnes per 3-1.
Segons Guiu, tècnic de la Fatarella,
“victòria merescuda i que ens permet se-
guir en dinàmica positiva. Partit marcat
pel vent en què l’Arnes va tenir opcions
que va evitar Batiste, gran porter nostre.
L’Arnes es va avançar a la represa. I quan
ells buscaven el 0-2, nosaltres els vam
poder sorpendre amb els gols d’Arnau i
d’Adrià. Encoratjats pel públic, que no va
parar d’animar, Dani va marcar el 3-1 ja
al final, un gol que va suposar una gran
alegria entre l’afició”. Des d’Arnes es co-
mentava que “partit marcat pel vent i en
el que no vam tenir encert en les oca-
sions. Ens vam avançar amb el 0-1 però
la Fatarella va empatar i, després, amb el
nostre porter lesionat, va venir el 2-1.
Vam disposar d’opcions per empatar
però no va ser el nostre dia i la Fatarella,

amb més espais, va sentenciar a poc del
final. Seguim amb 5 punts d’avantatge i
cal recuperar-se”. Ivan Descarrega (Alta-
fulla) ha fitxat amb l’Arnes que té baixes
importants. El proper partit serà contra
l’Ascó B, que ha incorporat al tècnic Jor-
di Roca (va estar a Batea) i als jugadors
Toni Calafat, Joseph i Gordo. Diumenge
els asconencs van guanyar el Deltebre
per 4-2. L’empat de l’Amposta va bene-
ficiar als arnerols. D’altra banda, el líder
Móra la Nova va empatar a casa amb el
Masdenverge (0-0) i segueix sense per-
dre. El Masdenverge manté la quarta
plaça. El partit fou molt travat, sobre tot
a la segona meitat. A la primera, d'entra-
da, va ser vibrant, amb ocasions a les
dues àrees. Al minut 20, l'àrbitre va pa-
rar-lo perquè deia que havia rebut in-
sults. L'aturada va frenar la inèrcia del

duel que ja va ser molt travat fins el des-
cans, només destacant dues grans oca-
sions locals i una de Pau pels visitants. La
segona meitat si que va ser del tot trava-
da. Poc ritme i poques ocasions. Els lo-
cals en van tenir dues al final, en dues
accions que va evitar Aitor Roiget.  
Ebre Escola i Amposta van empatar (1-

1). Segons Eulogio, tècnic local, “a la pri-
mera meitat vam cedir el domini a l’Am-
posta que es va imposar a la zona ampla
però sense crear opcions, tot i que en
una, arran d’una bona jugada, ens van
fer el 0-1. A la represa, tot va canviar.
Vam jugar al seu camp i ells es van haver
de fer enrera. Vam empatar i vam poder
remuntar. Fins que ens vam quedar amb
deu al final. Vam patir i ells van tenir una
gran ocasió per guanyar. L’empat fou
just”. (més info a la plana següent).

La Fatarella sorprèn l’Arnes (3-1)

4A CATALANA. JORDI ROCA VA DEBUTAR AMB L’ASCÓ B, AIXÍ COM CALAFAT, JOSEPH I GORDO
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El patinatge artístic escolar del
Baix Ebre va viure diumenge  la
primera jornada escolar al pavelló
del Perelló,  amb una alta partici-
pació propera als 200 patinadors
pertanyents a cinc entitats, Club
Patí Dertusa, Club Patí Deltebre,
Club Patí Jesús, Club Patí El Pere-
lló i Club Patí Ametlla de Mar. Di-
vidits per categories i nivells, amb
una instal.lació plena de públic
tant pel matí com per la tarda,
els patinadors van desenvolupar
els exercicis que vénen marcats a
la normativa tècnica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya  i que permeten als jutges
avaluar les seves actuacions, tenint en compte aspectes com l’originalitat, dificultat tècni-
ca, ritme, coreografia, ocupació de l’espai, harmonia entre moviments i música, adequació
del vestuari o impressió general i creativitat. 

El Perelló gaudeix d’una gran jornada

PATINATGE ARTISTICCLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (65-60)

Victòria en un partit gris
En un partit totalment gris en molts

aspectes del joc Les Vinyes del Con-
vent C.B Cantaires Tortosa s’imposava
a l’incansable i incòmode Basquet Sant
Boi A 65- 60. El punt més negatiu dels
locals arribava des d’una defensa sen-
se caràcter ni cor. Portar sis partits se-
guits guanyats i pretendre jugar bonic
amb triples, mates o un +20... és una
utopia, perquè la regularitat és difícil
de mantenir, cada equip juga diferent i
tots treballen per a competir i guanyar.
Quan en un partit pots anar-te’n del
teu rival en el marcador i permets que
el visitant torni a entrar al matx do-
nant-li vida, acabes patint més del compte i sense caler. En línies generals el CB Cantaires
creia que tenia el partit guanyat abans de sortir a jugar i això va estar a punt de jugar-li una
mala passada. A l’últim quart sols va ser capaç de fer 10 punts. Es guanyava el primer pe-
ríode 23/13 i el segon, per la mínima 19/18. El tercer va ser el principi de l’ocàs ofensiu
13/13, acabant amb un paupèrrim 10/16. La dada positiva és sens dubte la victòria que
permet seguir en la quarta posició de la classificació.

TWIRLING

4A CATALANA 

Aquest passat cap de set-
mana va tindre lloc al Pavelló
Esportiu de Ferreries de Tor-
tosa, la Semifinal de Catalun-
ya Sud 2017, fase clasifica-
dora per la final de Catalunya
Sud. Van presentar-se atletes
de diferents clubs de les te-
rres de l'Ebre i Montsia. En
total és van realitzar 188
exercicis entre els quals estan
les de les nostres atletes. Pel
que respecta al CT Tortosa, “la gran majoria de les nostres atletes es van classificar per la fi-
nal de Catalunya que és realitzará els propers 1 i 2 d'Abril a Ulldecona”.

Semifinal Catalunya Sud
HANDBOL

Infantil Femení. CH Canovelles 20 (6) - CE Tortosa 13 (8)
Cinc mesos després les infantils van perdre, a la pista del
colíder que només ha perdut un partit fins ara, a Tortosa a
la primera volta. D’altra banda, aprofitar aquestes línies per
mostrar el condol des de la família de l’equip infantil,
envers la família Yelamo-Casañola per la dolorosa pèrdua
que van sofrir la passada setmana. Cadet Femení. CH
Vilanova 36 (12) - CE Tortosa 22 (12). Tot i les biaxes, bon
partit a la piusta del líder. Cadet Masculí. CH Salou 26 (13)- 
CE Tortosa 22 (10). Derrota dels cadets en un partit que no
es va decidir fins al final. Sènior Femení.CH Sant Esteve 17-
CE Tortosa 29. Sènior Masculí A. Escola PIA Granollers 
29 (12) - CE Tortosa 27 (16). C.E. TORTOSA: Porters: J.
Corral, D. Romeu. Jugadors: Jaume, M. Katriel, R. Amela,
J. Martorell, Xexu, Kresmar, M. Centelles, Juanjo, J. Audí, J.
Marquès i J. Pitarch.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí de primerra catalana va desplaçar-se al camp de l'Ametlla del Valles.
Tot i anar amb set jugadors, van poder remuntar però en el cinquè set no van poder
superar a l'equip local. 3-2 amb parcials (25-15, 25-12, 19-25, 23-25 i 15-10).
El sènior masculí de segona catalana va anar al camp del Santpedor. 3-0 en parcials (25-
19, 25-20 i 25-21). El sènior femení es va desplaçar al camp del Barberà del Vallés. 2-3
amb parcials (25-23, 17-25, 25-14, 21-25 i 11-15). El cadet masculí es va desplaçar al
camp del Sant Pere i Sant Pau. 3-0 amb parcials (25-15, 25-20 i 25-11). El cadet feme-
ní aquesta jornada descansava. Per últim, l'infantil femení es va desplaçar al camp del
Torredembarra.3-2 en parcials (25-22, 21-25, 15-25, 25-18 i 16-14).
Aquesta pròxima jornada, tots els equips jugaran a casa menys el sènior masculí de
segona que te jornada de descans.

L’empat d l’Amposta B, tercer, li permet reduir la distància respecte el segon classificat. Cristian, el tècnic, del partit al camp de l’Ebre Escola, deia que “par-
tit amb dos parts. La primera va ser més nostra. A la segona, l’Ebre va fer més mèrits. D’entrqda, al primer temps, ens va costar una mica, davant d’un Ebre
Escola que va jugar replegat buscant la contra. Sobre el minut 20, ja vam dominar millor i vam fer el 0-1, tenint altres situacions que no vam saber definir,
quan era el moment per fer-ho. La represa, amb els minuts, ja va ser més de l’Ebre. Nosaltres vam estar un xic desubicats i així ens van marcar el gol. Amb
l’1-1, ells van pressionar més amunt i el partit va estar obert. Tot i que la darrera ocasió clara va ser nostra, penso que l’empat fou just. Cap dels dos equips
havia de perdre”. El Ginestar continua fent una temporada sensacional. Es cinquè amb els mateixos punts que el quart. Diumenge va remuntar un 0-2 con-
tra el Batea. Segons el mister Poley, “la primera part nostra fou molt fluixa, potser la que més de la lliga. I el Batea es va posar amb el 0-2 i va tenir alguna
opció més. Va ser clau que, abans del descans, Àlex, va marcar l’1-2. A la represa, la veritat és que vam millorar i vam remuntar. No obstant, en els partits
que ens venen ara, hem de reaccionar i, en general, jugar millor. També a veure si recupererm gent perquè estem de pega amb les lesions”. El Xerta va guan-
yar 3-1 al Camarles. Segons Sisco, del Xerta, “al minut 2 vam fer l’1-0. I després, en acció a pilota aturada, vam fer el 2-0. Vam ser efectius, dins de la igual-
tat. A la represa, de penal, ens van fer el 2-1. I el partit va estar incert fins que Gaspar va sentenciar amb el 3-1. Partit totalment correcte i esportiu per part
dels dos equips”. Santi Forastero, del Camarles, explicava que “la primera part fou del Xerta, jugant amb més intensitat. A la represa, vam fer el 2-1, gaudint
d’altres opcions. El partit estava obert fins que ells, amb espais, van decidir amb el 3-1”. El Tivenys va guanyar al camp de l’Alcanar (2-3). Segons David Mon-
tardit, delegat del Tivenys, “l’Alcanar va sortir molt fort i al minut 13 ja ens guanyava 2-0. Poc a poc, va anar baixant i nosaltres vam empatar abans del des-
cans. A la segona part, de penal, vam fer el 2-3 però ells, també de penal, ens van empatar. Partit trencat i obert fins que Edgar va marcar el 3-4”.

L’Amposta B, tercer, està a cinc punts de la segona plaça

PREFERENT FEMENINA

El duel entre Tortosa-Ebre
i Sant Pere va ser molt dis-
putat. El conjunt ebrenc,
que marca la salvació amb
21 punts, va plantar caraa
les de Joan Pont i van estar
prop de sumar un punt.
L'empat, però, es va esvair
a tres minuts pel final. Les
de Xavi Subirats es van
avançar amb un gol d'Alba
Vilas. La resposta de l'equip
empordanès, però, no es va
fer esperar i Cristina Pont
va posar les taules al marca-
dor 5 minuts més tard. 
L’empat es va mantenir

fins que, a tres minuts pel
final, Paula Denis va fer pu-
jar l'1 a 2 que suposava la
victòria per a les groc-i-ne-
gres. 
El Tortosa Ebre, després

de quatre victòries segui-
des, veu trencada la ratxa i
ha de seguir lluitant per la
permanència.

El Tortosa Ebre
veu frenada la

ratxa (1-2)

Nova victòria del líder, el Handbol
Club Perelló, a la pista del S. Vicenç B
per 23-28. L’equip perellonenc acaba la
primera fase amb ple de triomfs. Ara ja
cal preparar la segona. 
Demà dissabte, partit amistós contra

l’Handbol Amposta de Divisió d’Honor
Plata (18h).

Ple de victòries de les perellonenques
Derrota del sènior masculí de primera
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Catalònia-Ebre E (16.30h)

Tivenys-Fatarella (16.45h)

Batea-Benissanet (16.45h)

Masdenverge-Alcanar (17 h)

Amposta-Xerta (19h)

diumenge 

Camarles-M Nova (16h)

Deltebre-Ginestar (16h)

Bot-Ametlla (16.30h)

Arnes-Ascó (17h)

RESULTATS
24a jornada 4a catalana

M Nova-Masdenverge 0-0

Ametlla-Catalònia 1-3

Ebre E-Amposta 1-1

Benissanet-Bot sus

Alcanar-Tivenys 3-4

Xerta-Camarles 3-1

Ascó-Deltebre 4-2

Fatarella-Arnes 3-1

Ginestar-Batea 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 72 16 61

2. Arnes 76 26 56

3. Amposta 65 26 51

4. Masdenverge 67 32 47

5. Ginestar 58 37 47

6. Ebre E 47 45 41

7. Catalònia 51 42 37

8. Deltebre 50 41 36

9. Xerta 44 53 30

10. Fatarella 42 51 30

11. Bot 45 66 27

12. Batea 41 59 27

13. Tivenys 39 59 25

14. Ascó 48 57 25

15. Benissanet 30 49 24

16. Camarles 43 68 22

17. Ametlla 19 63 14

18. Alcanar 23 70 11

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Guineueta-AEM

At Prat-S Andreu

La Roca-S Gabriel

Porqueres-Tortosa E

(diumenge 16h)

S Pere-Pardinyes

At Vilafranca-Cerdanyola

C Clar-Pontenc

Fontsanta-Molins Rei

RESULTATS

22a jornada

AEM-La Roca 4-0

Tortosa E-S Pere 1-2

Pontenc-Fontsanta 3-2

S Gabriel.At Prat 1-1

Molins-F At Vilafranca 1-3

Pardinyes-Guineueta 8-2

S Andreu-C Clar 6-3

Cerdanyola-Porqueres 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Pardinyes 84 28 54

2. Fontsanta 65 27 50

3. Cerdanyola 53 22 49

4. S Pere 57 29 45

5. S Andreu 49 35 39

6. F At Vilafranca 38 24 36

7. Porqueres 43 32 33

8. AEM 42 39 32

9. At Prat 35 27 30

10. Pontenc 40 55 29

11. S Gabriel 42 37 27

12. Molins Rei 33 47 25

13. Tortosa E 31 46 21

14. La Roca 22 48 17

15. Guineueta 23 74 10

16. C Clar 29 106 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte 11-3

Ginestar-J i Maria (11.30h)

Dissabte 

Arnes-R Bítem (10h)

Ulldecona-Olimpic (10.30h)

Gandesa-S Bàrbara (15.30h)

Diumenge 

Alcanar-Aldeana (18h)

S Jaume-Tortosa E (11.30h)

RESULTATS

18a jornada

Ginestar-J i Maria  4-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 114 18 46

2. Aldeana 76 18 42

3. Ulldecona 53 35 33

4. Olimpic 67 48 32

5. S Bàrbara 46 32 28

6. S Jaume 59 48 27

7. Gandesa 44 57 21

8. J i Maria 44 61 20

9. Ginestar 37 64 20

10. Tortosa E 28 65 18

11. Arnes 15 70 5

12. R Bítem 25 92 4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Ametlla-Perelló

Catalònia descansa

Rapitenca-Aldeana

S Jaume-Alcanar

Vinaròs-Tortosa

J i Maria-Amposta

Canareu-Roquetenc

RESULTATS

17a jornada

Amposta, descansava

Tortosa-S Jaume 4-1

Alcanar-Rapitenca 2-1

Perelló-Canareu 2-0

Roquetenc-Vinaròs 2-2

Catalònia-Ametlla 1-3

Aldeana-J i Maria sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 44 18 37

2. Roquetenc 45 19 36

3. Vinaròs 46 20 36

4. Amposta 44 19 32

5. Rapitenca 46 24 28

6. Aldeana 38 19 28

7. Tortosa 60 40 25

8. J i Maria 28 43 14 

9. Ametlla 24 31 14

10. Canareu 31 47 14

11. Catalònia 22 47 12

12. Perelló 22 60 10

13. S Jaume 15 78 1

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Roquetenc-Perelló (16.15h)
Ametlla-Pinell (17h)

R Bítem-Corbera (18h)
diumenge 

Ampolla-Vilalba (16h)
Alcanar-J i Maria (16h)

S Jaume-Aldeana (16.45h)
Flix-la Sénia (17h)

Olimpic-Catalònia (17h)
S. Bàrbara-Godall (18h)

RESULTATS
24a jornada, Tercera catalana  

Catalònia-Ametlla 4-1

J i Maria-S Jaume 2-3

Perelló-Ampolla 1-0

Pinell-S Bàrbara 2-2

Godall-Flix 3-1

Vilalba-Alcanar 1-2

Aldeana-Rem Bítem 1-2

la Sénia-Roquetenc 6-2

Corbera-Olimpic 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 24 77 36 57

2. Catalònia 24 60 27 52

3. Aldeana 24 52 30 49

4. Ampolla 24 63 32 46

5. R Bítem 24 47 27 45

6. Alcanar 24 47 38 42

7. S Jaume 24 46 60 36

8. Perelló 24 35 34 35

9. Roquetenc 24 41 50 34

10. Olimpic 24 45 48 33

11. S Bàrbara 24 39 38 30

12. Pinell 24 41 46 28

13. Corbera 24 35 50 26

14. Ametlla 24 32 46 24

15. Vilalba 24 36 52 22

16. Flix 24 27 52 19

17. Godall 24 34 60 18

18. J i Maria 24 34 65 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Reddis-Torredembarra (16h)
Segur-Camarles (17h)

Cambrils U-la Cava (17h)
Vendrell-Batea (18h)

diumenge  
Catllar-Ulldecona (12h)
Salou-Riera (16.30h)

Valls-Hospitalet (16.30h)
Tortosa-Roda Berà (17h)
Gandesa-Amposta (17h)

RESULTATS
24a jornada, Segona catalana

Camarles-Gandesa 4-1

Ulldecona-Salou 2-0

Riera-Reddis 0-2

Hospitalet-Segur 2-1

Roda Berà-Catllar 0-2

Torredembarra-Valls 0-3

Amposta-Vendrell 1-1

Batea-Cambrils U 2-4

la Cava-Tortosa 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 24 50 17 60

2. Amposta 24 43 14 51

3. Valls 24 45 25 51

4. Cambrils U 24 50 20 50

5. Camarles 24 45 23 45

6. Gandesa 24 35 19 43

7. Reddis 24 49 48 35

8. la Cava 24 34 39 34

9. Vendrell 24 33 29 31

10. Hospitalet 24 39 40 30

11. Ulldecona 24 31 43 28

12. Segur 24 36 48 25

13. Batea 24 42 58 25

14. Roda Berà 24 32 32 23

15. Torredembarra 24 24 44 18

16. Catllar 24 27 57 17

17. Riera 24 22 54 15

18. Salou 24 19 46 14

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

La zona de descens de
Tercera catalana s’ajusta

amb el triomf de
diumenge passat del
Godall al Flix (3-1). 

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Pobla Mafumet

Vilafranca-Granollers
Ascó-Muntanyesa (diu 12 h)

Júpiter-Cerdanyola
Europa-Figueres

Vilassar-Castelldefels
Jonquera-Sabadell

Olot-S Andreu
Peralada-Palamós
Manlleu-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 29 19 7 3 55 26 64
2. Peralada 29 18 5 6 52 17 59
3. Vilafranca 29 14 9 6 41 28 51
4. Ascó 29 12 10 7 38 28 46
5. Terrassa 29 12 8 9 37 25 44
6. S Andreu 28 12 8 8 38 32 44
7. Palamós 28 11 8 9 40 42 41
8. P Mafumet 29 9 14 6 36 33 41
9. Figueres 29 9 12 8 30 32 39
10. Granollers 29 11 5 13 38 38 38
11. Vilassar 29 9 9 11 29 33 36
12. Santfeliuenc 29 8 11 19 33 34 35
13. Cerdanyola 29 9 7 13 34 42 34
14. Europa 29 8 9 12 20 30 33
15. Muntanyesa 29 8 8 13 27 38 32
16. Jonquera 29 7 10 12 14 22 31
17. Manlleu 29 4 15 10 25 42 27
18. Sabadell 29 6 9 14 30 46 27
19. Castelldefels 29 6 9 14 24 38 27
20. Júpiter 29 5 11 13 24 39 26

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

Castelldefels-Sabadell 0-3
S Andreu-Vilafranca 1-1
Muntanyesa-Manlleu 1-1
Cerdanyola-Ascó 2-0
P Mafumet-Júpiter 0-0
Vilassar-Europa 1-0
Granollers-Peralada 0-0
Figueres-Santfeliuenc 2-1
Palamós-Jonquera 3-1
Terrassa-Olot 2-1

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Alpicat-Santboià (16.30h)

Morell-S Cristobal (17h)

diumenge 

V Alegre-Balaguer (12h)

Rubí-Vilanova (12h)

Rapitenca-Almacelles (12h)

Viladecans-S Ildefons (17h)

Vilaseca-Lleida (17h)

Igualada-Reus (17h)

RESULTATS

24a jornada, Primera catalana

Reus-Viladecans 2-0

S Cristobal-Alpicat 2-0

Santboià-Suburense 5-0

Almacelles-Vilaseca 2-0

Balaguer-Morell 8-0

Vilanova-Rapitenca 0-1

Lleida-Igualada 0-0

S Ildefons-V Alegre 4-3

Primera catalana

Una formació del Godall, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 23 47 25 47

2. Balaguer 23 49 23 46

3. S Cristobal 23 36 23 44

4. Reus 22 43 30 41

5. Almacelles 22 44 21 39

6. S Ildefons 23 39 20 38

7. V Alegre 23 38 28 36

8. Rapitenca 22 30 26 34

9. Lleida 22 29 28 30

10. Viladecans 23 24 24 29

11. Vilaseca 22 29 38 28

12. Alpicat 23 32 42 27

13. Vilanova 23 30 46 27

14. Igualada 22 35 41 26

15. Suburense 23 27 38 22

16. Rubí 22 19 40 13

17. Morell 23 7 55 2

3a Catalana
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIP DE LA SETMANA: LA SÉNIA I CATALÒNIA

JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desas-
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aques-
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria
caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar Estupiñà a la
banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai sé sap si podria ser-
ho. 

Top Secret

GOLEJADORS

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A 2A CATALANA
Nº

22
17
16 
15 
13
12
12
11
11
11
10

9
9
9
9

GOLS JUGADOR

Callarisa (la Sénia)
Xescu (Godall)
Àlex Alegre (Alde)
Ramirez (Ampolla)
Marc Garcia (Alde)
Raul (Pinell)
Sisco M (Vilalba)
Zaragoza (la Sénia)
Regolf (Ampolla)
Gallego (Ampolla)
Cristian (Catalònia)
Soriano (Olimpic)
Baiges (S. Bàrbara)
Emili (R Bítem)
Roger (Corbera)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

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

GOLS JUGADOR

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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

26
21 
20
17 
17 
17 
15
15 
14
14
14
14
14
13
11

GOLS

FAMÍLIA EBRENCA

Dalt a l’esquerra, el protagonista de la jornada: 
Cristian Arasa (Catalònia) va fer un hat tric i ja porta 12 gols.

Al centre, part superior: tècnics Escola Delta.
Al centre, part inferior: la junta de l’Aldeana: Alfredo Benito,

Pedro Uria (President). Lluís Boronat i Manolo Rastrero. 
Ajupits: Àlex Gallego (Coordinador) i Xavi Pino.

A la dreta: Pau Cuartiella, president de la Sénia, i el mister
Serrano. Han acordat la renovació?.

*Deyver Valdez, de nacionalitat colombiana, nou jugador de l'Amposta. És un roda-
món, format al futbol base del Barça, ha militat al Catllar, Canonja, Jesús i Maria, a
l’Amposta a Tercera divisió i en un equip italià del que arriba a Amposta. Les cames
que sortien en els anuncis publicitaris de Neymar, eren d'aquest jugador en els seus
primers anys al Barça. L'únic problema de Deyver ha estat que es lesiona molt sovint.
*Haurien de prendre una cervesa tots els entrenadors al final del partit. Diumenge
van fer-ho els místers de l’Aldeana i del R-Bítem. "Parra, em va guanyar. Per això la
cervesa ha de pagar-la ell", va dir Bartolo. Haurien de seguir aquest exemple la resta
d'entrenadors. És més, haurien de convidar fins i tot a l’àrbitre.
*Jordi Roca, un rodamón, en un any en 3 equips: Corbera, Batea i ara el filial de
l’Ascó, després d’haver tingut trucades de dos equips de Tercera catalana la passada
setmana. A l’Ascó B també s’han incorporat Toni Calafat, Gordo (ex S. Bàrbara) i
Joshep ex Tortosa, R Bítem i Deltebre.
* Aquesta setmana gran actuació de diversos porters: Moisès de l’Alcanar, Marc
Andreu del Perelló, Reolid de l’Ulldecona, Sergio Auré de l’Aldeana, Àlex Casanova
del Sant Jaume i Àlex del Roquetenc, tot i els gols rebuts.
*Els millors equips de la segona volta de 2a i 3a catalana són: Tortosa i Jesús
Catalònia 19 punts, la Sénia 18, Camarles 17, la Cava 16, Sant Jaume 15, Gandesa
i Perelló 14.
*Kiko, el gran capità de Batea, ha hagut de deixar el futbol per una lesió. Va passar-
ho malament quan va saber la notícia, però ara està millor anímicament i entrena al
benjamí.
*El més normal hagués pogut ser que haguessin cessat al míster de la Riera, per la
posició delicada d'aquest equip. Doncs tot el contrari. El president Joan no només ha
ratificat en el càrrec a Mercadé sinó que l’ha renovat per la propera temporada enca-
ra que baixi. Això és fer equip i confiar en les persones.

CUENCA (Perelló)

FERRERES (Camarles)

XESCU(Godall) 

ÀLEX CASANOVA 
(Sant Jaume)

SAM (Rapitenca)

RAÜL GARCIA (Tortosa)

MOHA (ULLDECONA)

SERGI BEL (R. Bítem)

MARC BORT (Alcanar)

GERARD (la Sénia)

CRISTIAN (Catalònia)



Pregunta: El teu lema?.
Resposta: Hem de saber
valorar les coses petites,
són les més importants i
les úniques que no estan
contaminades per la socie-
tat. 
P: Cap malnom?.
R: Dani Iniesta sempre em
deia “Veneno” per la
manera de xutar a porteria
en potencia i fent rosques
o efectes per enganyar al
porter.
P: Qui t’ha recolzat més al
futbol?.
R: La meva família des de
petit sempre ha estat amb
mi fins i tot als entrena-
ments i a tots els camps
que he anat a jugar i
entrenar amb qualsevol
equip o selecció. I el meu
germà sempre animant-
me, ensenyant-me i
donant-me alguns consells
molt importants. Destacar
també la meua mare, a
més del seu suport incon-
dicional, sempre em guar-
da els retalls dels diaris.
P: Has plorat en un partit
de futbol?.
R: Moltes vegades, sobre-
tot recordo moments en
tornejos de petits quan
disputàvem una fase eli-
minatòria i no aconseguí-
em continuar lluitant per
arribar a la final. En cate-
goria benjamí, a Tossa de
Mar, ens jugàvem passar
en una ronda de penals,
després d’empatar un par-
tit que perdíem per 3-1 i al
final, l’últim jugador del
nostre equip va enviar la
pilota fora, vam plorar
molt, però va ser una gran
experiència. 
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: Últimament es veuen
moltes coses dolentes als
camps de futbol, i és al
que més difusió se li fa.
Però he viscut dedicatòries
a persones que ja no

estan, a familiars que han
fet un esforç per venir a
veure’t, a la meva parella
fent un símbol amb les
mans que només ella i jo
sabem que vol dir, i fins i
tot veig com jugadors dels
dos equips ens estimem,
ens coneixem fora del
terreny de joc i ens ajudem
quan algú es fa mal o es
baralla amb algun com-
pany d’equip. 
P: Els tres plaers?.
R: Menjar bé, un dia d’es-
tiu fent esport acabant a la
piscina i anar de viatge
amb la meva xica. 
P: Quins altres esports
practiques?.
R: De petit competia al
Patinatge, de fet vaig
aconseguir el campionat
de Catalunya i d’Espanya,
l’últim any abans de dei-
xar-ho per dedicar-me
exclusivament al futbol
P: Una anècdota?.
R: Un partit estava malalt,
tenia febre i no em troba-
va gens bé però l’entrena-
dor em va posar de titular,
em va dir surts i aguantes
el que puguis i a veure si
marques un gol abans de
que et canviï. Vaig durar
només 16 minuts, però
vaig aconseguir fer l’1 a 0. 
P: Què t’hagués agradat
ser?.
R: Suposo que com a tots
els que practiquem un
esport, ens agradaria arri-
bar a ser professionals.
Encara que sempre vaig
pensar que no feia falta
tenir fama, sinó que en
poder viure l’esport, en
aquest cas el futbol, ja era
suficient per a mi des de
ben petit.  
P: Algú de la teua família
ha jugat?
R: El meu germà durant
molts anys al CF Jesús
Catalonia.
P: Com vas començar a
jugar a futbol i perquè?
R: Vaig començar als 3

anys, mentre anava a
veure al meu germà als
entrenaments de dissabte
pel mati amb el Sr
Salvador Sales. Un dia em
va invitar a entrar al camp,
perquè sempre jugava
amb el meu pare per fora,
i quan se’m va llevar una
mica la vergonya vaig
entrar. 
P: Trajectòria.
R: Vaig començar al CF
Jesús Catalonia, amb 3
anys, i amb el temps vaig
disputar algun partit amb
Jaume Arasa i Pablo
Delgado d’entrenadors
amb els de l’edat del meu
germà, 4 anys més gran.
Quan vaig deixar el pati-
natge, a l’edat d’aleví de
segon any, vaig anar al CD
Tortosa fins a juvenil de
segon, aconseguint dos
ascensos un a preferent
d’infantils i un a Nacional
amb el juvenil. D’infantil i
de cadet vaig estar dos
cops a Paterna, la ciutat
esportiva del Valencia CF
jugant uns partits i més
tard a Almeria. L’últim any
de juvenil vaig marxar a
estudiar a l’INEFC de
Lleida i vaig disputar la
lliga de Divisió d’Honor
amb la UD Lleida. El pri-
mer any d’amateur vaig
estar al CD Roquetenc a
l’antiga preferent i al CD
La Cava. Continuava estu-

diant a Lleida i vaig jugar
l’any següent amb el CD
Binefar de la 3a divisió
Aragonesa amb alguns
companys del Lleida. Per
últim l’any següent ja vaig
fitxar pel CF Jesús
Catalonia, on he jugat fins
a dia d’avui durant 5 tem-
porades.
P: Els teus millors entrena-
dors?
R: M’agradaria recordar
alguns entrenadors que
m’han marcat: Sr Salvador
Sales, és un dels que més
nens ha iniciat a Jesús i
tots el recordem de forma
especial. Carlos Panisello,
em va ensenyar a viure el
futbol amb passió i a dei-
xar-ho tot al camp. Amb
Guillermo Camarero pare
recordo alguns dels millors
anys de la meva vida al
futbol. Exigent però amb
humor, ens va ensenyar
tot sobre el futbol i era el
primer en ficar-se al
davant quan anàvem a
córrer. Per últim, recordo
amb satisfacció l’any amb
Pep Muñoz al Lleida, on
l’exigència i qualitat dels
entrenaments eren màxi-
mes i les maneres de fer
eren les d’un gran entre-
nador.
P:Què és el que no t’agra-
da dels entrenadors?.
R: Si he de dir alguna cosa
que no m’agrada dels

entrenadors és que no tin-
guin en compte al grup de
jugadors per prendre les
decisions, ja que estem en
unes categories on no
vivim del futbol i hi ha
altres aspectes que moltes
vegades són o haurien de
ser més importants que el
propi futbol.  
P: Quin és el millor record
d’un tècnic?
R: Recordo a Guillermo
Pare, un dia que jugàvem
plovent, que va entrar gai-
rebé dins del camp del
camp mentre donava indi-
cacions molt apassionat
com és ell. I, de cop, va
mirar cap al cel, va ado-
nar-se d’on estava i de que
estava tot mullat i va
tocar-se els cabells dient: -
Coño! Però si està llovien-
do!!.
P: La frase que mai obli-
daràs d’un tècnic?.
R: L’entrenador del Lleida,
Pep Muñoz, al final de la
temporada va venir i em
va preguntar si era
esquerrà o dretà, ja que
pensava que utilitzava les
dues cames per igual. Em
va sorprendre molt.
P: Quin és el millor juga-
dor de les Terres de l’Ebre
amb el que has jugat? 
R: Per sort he pogut jugar
en grans jugadors, per
exemple alguns que ja són
més veterans com Lluís
Fornés, David Cosido o
Fran Reolid i altres més
joves com Enric Ubalde o
Cristian Arasa. Hi ha molt
bons jugadors.
P: Si haguessis de definir
què significa futbol què
diries?
R: Segurament el significat
ha anat canviant durant
els anys. Ara per a mi el
futbol és poder gaudir dels
companys fent esport i un
moment del dia per des-
connectar i passar-ho bé,
depèn del entrenament
més o menys.

P: Jugador favorit?
R: Sempre m’ha agradat
Zinedine Zidane. Si n’ha-
gués d’escollir un de l’ac-
tualitat futbolística m’a-
grada molt Mesut Özil. 
P: A quin jugador t’hi
assembles?
R: Un amic de Jesús sem-
pre em deia Marco Reus,
tot i que jo no sóc d’iden-
tificar-me amb cap juga-
dor famós.
P: Quin ritual segueixes
abans d’un partit?
R: Si podem el dia abans
quedem amb alguns
amics, entre ells Leandro
que juga amb mi, per
prendre alguna cosa i
xerrar del partit, intentar
endevinar l’alineació titu-
lar... sinó ens veiem, ho
fem pel whatsapp. El dia
del partit, de dinar maca-
rrons en tomata, sense
postres. De vegades begu-
da isotònica o energètica
mentre vaig cap a la con-
vocatòria. I després entrar
al camp amb el peu esque-
rre i tocar el camp amb la
ma dreta, portant un collar
especial dintre de la mitge-
ta. 
P: El Cata, que lluita per
l’ascens, és un club del tot
familiar? 
R: Sí, el club en general i el
vestidor és una família, i
tinc la sort d’estar al costat
de grans jugadors cada
entrenament i cada partit.
Estem treballant dur i amb
intensitat cada setmana
amb Nando i esperem que
puguem disputar l'ascens.

PROPER: 

SERGI GRAU
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS PER UNES 25 CROQUETES DE POLLASTRE:
PER LA PASTA:
• 40 g de mantega (2 cullerades)
• 100 g de farina (4 cullerades grans)
• 1 ceba mitjana picada
• 1 pit de pollastre picat (uns 250 g), millor si és pollastre rostit que
hagi sobrat.
• 400 g de llet sencera
• Sal
•Pebre negre
• 1 polsim de nou moscada
PER L’ARREBOSSAT:
• Farina
• 2 ous
• 100 g de pa ratllat
PER FREGIR:
• Oli d’oliva verge extra suau (o de gira-sol)
VARIANTS: Amb aquesta mateixa elaboració, podeu fer croque-
tes de pernil, de bolets, de bacallà, de pebrot, d'albergínia, so-
brants del rostit, gallina, etc... Podeu utilitzar pollastre a l'ast però
eviteu utilitzar-ne la pell.

PREPARACIÓ:
Comencem per desfer la mantega en una paella grossa. Quan ja
sigui desfeta hi incorporarem la ceba. No busquem torrar la ceba,
només deixar-la cuita, tova i transparent. Mentrestant, podem
anar trinxant el pollastre assegurant-nos que no quedin ossos ni
nervis. Es pot picar més o menys gran, com us agradi a cadascú.
Paral·lelament, abocarem la llet en un cassó per escalfar-la. Hi rat-
llarem una mica de nou moscada. Salpebrem la llet al gust i quan
la ceba ja és transparent hi incorporem la farina, tota de cop. L'-
haureu de barrejar bé amb la ceba i deixar uns minuts perquè es
cogui. No pareu de remenar i d'integrar bé la farina però vigileu

que no es torri massa. En aquest punt, ja hi podem abocar la llet
bullent, tota de cop. No us amoïneu pels grumolls. Amb un bate-
dor, anirem remenant poc a poc, però sense parar. Seguidament,
ja hi podrem incorporar el pollastre trinxat. Ara és qüestió de dei-
xar que aquesta pasta solidifiqui i es cogui bé el conjunt. Ho heu
de tenir a foc mitjà durant uns 20 minuts. No deixeu de remenar
o se us cremarà. 
Heu de fer passar la part de baix a dalt tota l'estona. Cada cop us
costarà més remenar i treballar-ho. Heu de pensar que s'ha de for-
mar una pasta força consistent que es desenganxi de la paella.
També notareu que agafa un color una mica més fosc. La textura
està perfecta.
Passats els 20 minuts, col·loqueu aquesta pasta en una safata per-
què es refredi. Com més ample i gran sigui la safata, abans es re-
fredarà. Tingueu la precaució de tapar la pasta amb paper de film.
D'aquesta manera evitareu que faci pell i que agafi males olors. Un
cop freda, si voleu, la podeu reservar a la nevera per acabar de fer
les croquetes l'endemà, tot i que es poden fer al mateix dia sense
problemes. Amb la pasta ja freda, comencem a donar forma a les
nostres croquetes. Bateu tres ous, com per a una truita francesa.
Prepareu una safata o plat amb pa ratllat. Prepareu una safata o
plat amb farina i, amb l'ajuda d'una cullera, comenceu a formar
les croquetes. Quan ja tinguem les croquetes formades Les pas-
sem primer per farina. Un cop enfarinada, la passarem per l'ou ba-
tut. Quan la croqueta sigui ben xopa d'ou batut, passeu-la final-
ment pel pa ratllat. En podeu fregir unes quantes el mateix dia i la
resta congelar-les. Si les voleu congelar, poseu-les en una safata
plata i millor sobre un paper film, per evitar que s'enganxin.
Fregiu-les en abundant oli ben calent. Heu de procurar que esti-
guin cruixents per fora però meloses per dins. No cal fregir-les més
d'un parell de minuts o se us poden desfer, sobretot si no les heu
congelat. Reserveu-les sobre un paper absorbent. I ja les podeu
portar a taula. 

Croquetes de pollastre
Si intentéssim postular la recepta
universal de les croquetes de pollas-
tre seria un impossible, ja que a cada
casa es fan de manera diferent. Per
tant deixarem via lliure perquè cada
cuiner o cuinera segueixi fent les cro-
quetes com li van ensenyar a casa o
va aprendre d'un amic..., però això sí,
els ingredients emprats, en certa
manera, coincideixen: ceba, mante-
ga, farina, llet i pollastre. No obstant,
les proporcions de cadascun d'ells
poden variar força d'una recepta a
una altra. La mantega, la farina i la llet
són els ingredients imprescindibles
per fer la beixamel. Com més llet hi
poseu, més líquida us quedarà i més
us costarà donar forma a les croquetes de pollastre després. La ceba sofregida aporta gust i melositat,
però se'n podria prescindir. I el pollastre, ha de tenir la consistència necessària perquè les croquetes
no es desfacin. Si en poseu poc, haureu de reduir la quantitat de beixamel o també correu el risc que
us costi formar les croquetes. Per contra, si la proporció de pollastre és massa elevada, us quedaran
unes croquetes seques i molt consistents. Totes aquestes coses són les que, al llarg del temps, s'han
anat interioritzant i adaptant als gustos de cada casa. La recepta de les croquetes de pollastre que teniu
a continuació és només una mostra d'aquesta diversitat. 



IMMOBILIARIAÑ

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (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

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓ Ñ

SE PRECISA PELU-
QUERA con experien-
cia zona Roquetes

645 888 266
VARIS Ñ

Se vende moto Montesa
brio 91 Matricula: T-16940
Fecha: 18-2-1959 (en muy
buen estado). 1700€ Tel.
659991372 

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

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes cir-
cuits sencers. Passo a reco-
llir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 
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COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO

MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Tlf. 609 76 12 06

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

Es ven local de
120m2, céntric, equi-
pat per a bar-restau-
rant, Possibilitat de 
lloguer o traspàs

659 728 249

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASSA
BAR 

RESTAURANT 

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

SOLAR EN VENTA
CON PROYECTO 
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

SE VENDE 
LICENCIA 
DE TAXI 

EN L'AMETLLA
DE MAR 

POR JUBILACIÓN

TEL 619762458

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu

espai privilegiat de

PUBLICITAT

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

ES BUSCA
ADVOCAT
INCORPORACIÓ
IMMED I ATA

Enviar 
currículum a

seleccion@axytconsultoria.com

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Màrius Serra i Roig (Barcelona,1 de maig de 1963) és un escriptor, periodista, autor
de mots encreuats, traductor de l'anglès i enigmista català, llicenciat en filologia
anglesa a la Universitat de Barcelona.

Des del febrer del 2013 és membre de l'Institut d'Estudis Catalans.

Pregunta: Filòleg amb llengua anglesa, periodista, escriptor i enigmista.
Resposta: Sí, però sobretot escriptor perquè tot el que habitualment faig té a veure
amb el llenguatge oral.

P: I ara, a La Residència Litterarum, una col·laboració amb els Amics de les Arts.
R: Efectivament, és un plaer participar en una residència tan ben plantejada perquè a
mi sempre m'han interessat les fronteres entre el llenguatge, les fronteres creatives amb
algú amb qui sintonitzes com és el cas del Dani Alegret, dels Amics de les Arts, amb el
que estic molt il·lusionat perquè sortirà una creació molt interessant.

P: Parlem de Verbàlia?
R: Verbàlia és un país poblat per ésser anomenats verbíbors, gent que ens nodrim de
verbs. Va ser un llibre del segle passat que, des de les hores, funciona en l'àmbit de les
xarxes i en l'àmbit digital per a gent que li agrada veure el llenguatge com una fon de
plaer.

P: Com se't van acudint els Enigmàrius?
R: (riu) Se'm van acudint cada setmana. Fer jocs de paraules i enigmes no és tan crea-
tiu com un mèrit d'exploració perquè la potència està en el llenguatge. Jo em sento
com un explorador que porta un salacot i que viatja pel mig d'una selva i allà vaig tro-
bant coses que setmanalment anem fent.

P: Fa 23 anys que fas mots encreuats als diaris. Com t'ho fas per fer tantes coses a
l'hora?
R: Com ja estava avesat a què se'm pogués fer aquesta pregunta,  he acabat escrivint
un llibre, que es presentarà la propera setmana, concretament el dia 20, que es diu
«D'on trec el temps». En aquestes 257 pàgines estaria la resposta estesa, però et puc
donar una pista... Vaig néixer un 1 de maig, la Festa del Treball, i sóc molt pencaire.

P: Un filòleg anglès expert en català i amant de la música
R: Sí, de fet la música sempre m'ha atret. Jo vaig estudiar música però al final vaig triar
el camí de la lletra però he estat molt temps amb aquest àmbit. Pel que fa a la filologia
anglesa, va ser una passió de joventut tot el que era la cultura anglosaxona, i va aca-
bar sent la meva via de formació professional i universitària. 

LITTERARUM 2017

Màrius Serra i  Dani Alegret : 
“Els plaers, de dos en dos”

L’escriptor Màrius Serra i el músic Dani Alegret d’Els Amics de les Arts, han viscut un cap de setmana intens a Móra d’Ebre per gestar una nova creació que s’estrenarà el 25
de maig en el marc de Litterarum 2017. La Residència Litterarum 2017 a Móra d’Ebre ha estat una oportunitat única per conèixer el procés creatiu de Màrius Serra i Dani
Alegret. Litterarum els ofereix estretir vincles i crear junts a partir de la simbiosi de dues disciplines artístiques, la literatura i la música, i gestar un projecte de nova creació
inspirat gràcies al riu Ebre i l’entorn patrimonial i paisatgístic de la Ribera d’Ebre. El repte és gran: fer cançons a partir de la narrativa.

La presentació va tenir lloc a la Llibreria Bassa de Móra d’Ebre, plena de gom a gom, amb la presència de l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, i la participació de la direc-
tora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs (a la foto), que va demostrar que «La literatura i la música fan un bon tàndem per apropar les lletres a les ànimes».

Els Amics de les Arts són un grup de música català creat l'any 2005 a Barcelona. Els
seus membres són Dani Alegret, Joan Enric Barceló, Eduard Costa i Ferran Piqué.
Es tracta d'un grup de pop amb pinzellades de música electrònica. Les lletres par-
len de situacions quotidianes i entre els seus recursos lírics es poden destacar els
jocs de paraules i la ironia.

Parlem amb Dani Alegret, membre dels Amics de les Arts:

Pregunta : La Residència Litterarum 2017 a Móra d’Ebre combina literatura i músi-
ca al voltant del riu Ebre.
Resposta : Sí, és realment un plaer poder estar aquí, amb el Màrius, i tan a prop d'a-
quest riu que és fon d'inspiració i que ens farà bona companya.

P: Parlem del teu grup "Els Amics de les Arts". Qui porta la veu cantant dels qua-
tre?
R: Una de les coses que realment caracteritza als Amics de les Arts és que precisa-
ment les quatre veus són importants i ens agrada veure-ho així perquè, cada veu té
el seu matís i així cada cançó pot tenir la seva peculiaritat. En aquest sentit som
democràtics.

P: Cantar en català limita? Sent el món de les arts universal, en Màrius, com a filò-
leg, us podria traduir algunes cançons, que en penseu?
R: En Màrius segur que ho podria fer i ho faria de meravella, lo que passa és que
nosaltres ens sentim estretament lligats a la nostra llengua a l'hora de cantar i no ho
sabríem fer d'una altra manera. Les nostres cançons fan de mal traduir. Algun cop
s'encerta però, no és el mateix que traduir un llibre.

P: Més de 10 anys junts, 5 àlbums i 3 discos d'or.
R: Estem segurament en el moment més màgic de la nostra carrera com Els Amics de
les Arts. Tenim la impressió d'estar a dalt de tot de la muntanya russa, no sé si bai-
xarem de cop però, estem plenament satisfets i agraïts.

P: Parlem del vostre últim àlbum amb el tema "El seu gran Hit".
R: El «Seu gran Hit» és el primer tema que vam escollir per a presentar el nou àlbum
«Un estrany poder», és una mena d'autoparòdia de nosaltres mateixos sobre la
indústria musical, sobre la gent que critica als músics, però en clau d'humor...

FOTOS: CEDIDES PER LITTERARUM. D’ESqUERRA A DRETA: DANI ALEGRET I MÀRIUS SERRA,  A LA DRETA LAURA BORRÀS.

Ribera d'Ebre/J.M.E.


