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La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) va efectuar una concentració de protesta davant de la delegació de Govern, a Tortosa

Avui és notícia

Nova mostra de rebuig de la PDE al pacte de Rialb, el projecte que preveu abastir amb aigua del Segre una trentena de municipis
de l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà. Tot i reconèixer que els pobles beneficiaris tenen greus necessitats, la PDE
defensa altres mesures, que un nou 'minitransvasament', amb el qual, insisteixen, "acabaran portant l'aigua de l'Ebre a Barcelona".
Una quarantena de persones participaren en la concentració de protesta a les portes de la delegació del Govern. La PDE ha conP3
vocat una assemblea extraordinària per al dia 22 d’abril a l’Auditori de Tortosa.

Tortosa. Lliurament del X Premi
Federico Mayor Zaragoza, demà
dissabte a l’Auditori Felip Pedrell.
P3

Actualitat. Balfegó inaugura a Barcelona el
seu primer espai gastronomic de degustació
de tonyina roja.
P4

Ciclisme. La cinquena etapa de la Volta a
Catalunya, avui divendres, surt de Valls i
acaba al Port de Caro.
P15
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Atemptar contra un símbol de la democràcia britànica

El Westminster a Trafalgar Square, un dels barris i actiu més turístic i més animat de Londres, està, des del passat dimecres a les 14h40, aturat i envoltat de silenci. El pont de Westminster, un paradís per als amants de les selfies, entre el
London Eye i el Big Ben, allí on cada dia passen milers de persones va ser el lloc escollit per un home vestit de negre
amb barba que amb una Hyundai i40 grisa, va colpejar el cor de la democràcia més antiga del món. Un atemptat repugnant, tal com ha declarat la Primera Ministra, Theresa May, «en un lloc on cada dia passen millers de persones de totes
les nacionalitats, religions i cultures i on es troben els valors de llibertat, democràcia i la llibertat d'expressió".

TAMBÉ LA PARTIDA PER CONVOCAR UN REFERÈNDUM

Aprovat el nou impost a les nuclears
inclòs als pressupostos

ASSEMBLEA OBERTA. A TORTOSA I A AMPOSTA

‘Fem futur’
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)
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PER ATENDRE ALS CLIENTS DE LES TERRES DE L’EBRE

El Parlament de Catalunya ha aprovat els pressupostos de 2017 que
inclouen la partida per convocar un referèndum d’independència i el nou
impost a les nuclears. Això, malgrat els advertiments dels serveis jurídics de
la cambra.
En un debat tens, finalment, 'Junts pel Sí' ha fet valer els dos vots afirmatius de la CUP per tirar endavant els comptes. El grup de Catalunya 'Si Que
es Pot', per la seva banda, ha aconseguit que s’aprovés una disposició addicional per impulsar un referèndum pactat amb l’estat.
A la tarda, s’ha votat el projecte de llei de mesures fiscals que acompanyen
als pressupostos i entre les noves taxes aprovades es troba el reformulat
impost a l’activitat nuclear. Aquest impost, que grava el risc mediambiental
de les nuclears, recaptarà uns 60 milions d’euros anuals, dels quals el 20%
s’invertiran directament a les poblacions situades a l’àrea d’influència de les
centrals d’Ascó i Vandellòs.

A SANTA BÀRBARA

Cessió de terrenys per a la construcció
d’un Servei de Teràpia
Ocupacional d’Apasa

CaixaBank obre un Centre
d’Empreses a Tortosa
CaixaBank ha obert un centre
d’Empreses a Tortosa, amb l’objectiu
de reforçar el servei que presta als
empresaris ebrencs i potenciar la
proximitat. El nou centre, que dirigeix Carles Pellicer, disposa d’un
equip d’experts en negoci empresarial de 5 persones i dóna servei a més
de 400 empreses amb facturació
anual superior als 2 milions d’euros
de les comarques del Baix Ebre, el
Montsià, la Terra Alta i la Ribera
d’Ebre. El Centre d’Empreses de
CaixaBank a les Terres de l’Ebre, que
s’ubica a l’Avinguda Catalunya
número 78 de Tortosa, facilita als clients una atenció especialitzada i de proximitat. Els especialistes ofereixen orientació sobre fórmules de finançament, gestió de tresoreria, serveis i mercats nacionals i internacionals, entre d’altres àmbits de negoci.
El Centre gestiona un volum de negoci superior als 140 ME. Entre
els seus clients destaquen les empreses dels sectors agroalimentari
i turístic, els de major pes a l’economia de les terres ebrenques.

Concurs enfila, al Perelló

La setmana passada, l’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanch, i la Presidenta
d’APASA, Mercè Barberà van signar davant Notaria, l’escriptura de cessió gratuïta de terrenys per part de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, on anirà ubicat el
nou servei de teràpia ocupacional amb una capacitat de 32 places.

En motiu de la
Firabril,
Duna
Tèxtil organitza el
4t concurs enfila.
La temàtica d’aquest any és una
bossa de pa. Tots
els interessats/des
poden consultar
les bases de participació. El termini
per presentar els treballs serà el dia 1 d’abril i l’entrega dels premis
tindrà lloc dintre dels actes de Firabril, el dissabte 8 d’abril a les 19h
dintre el pavelló firal. “Animeu-vos a participar!”
Bases del concurs a www.elperelloturisme.com
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La PDE insisteix que el pacte de Rialb ‘és un primer
pas pel transvasament del Segre a Barcelona’
Concentració a la seu del Govern a l’Ebre: ‘No volem cap transvasament’
La Plataforma el Defensa
de l'Ebre (PDE) ha refusat
celebrar el Dia Mundial de
l'Aigua aquest dimecres i
ha convertit l'acte de
commemoració en una
nova mostra de rebuig al
pacte de Rialb, el projecte
que preveu abastir amb
aigua del Segre una trentena de municipis de
l'Urgell, la Segarra, l'Anoia
i la Conca de Barberà. Tot
i reconèixer que els pobles
beneficiaris tenen greus
necessitats, la PDE defensa altres mesures, com el
sanejament dels aqüífers,
més beneficioses a llarg
termini que un nou 'minitransvasament', amb el
qual, insisteixen, "acabaran portant l'aigua de
l'Ebre a Barcelona". "El
problema és que s'obre
l'aixeta, s'estableix un
precedent i automàticament recuperarem el vell

lema de "l'aigua per a
tots", ha dit Joan Antoni
Panisello, portaveu de la
PDE.
Una quarantena de persones han participat en la
concentració de protesta a
les portes de la delegació
del Govern, a Tortosa. Des
de la Conca de Barberà
consideren que l'oposició
de la plataforma ebrenca
és una "injustícia".
D’altra
banda,
la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) ha considerat
"important"
que
el
Govern reconegui "la premissa" del transvasament
d'aigua entre les conques
internes de Catalunya,
després que el president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, hagi reconegut, aquest dimecres, en
la sessió de control del
Parlament, que el pacte
de Rialb és un "transvasa-

Persones amb la samarreta blava de la PDE arribant a la seu de la delegació del Govern, dimecres.

ment" d'aigua del Segre a
la Segarra, l'Anoia i la
Conca de Barberà. "Fins
ara deien que no era. Ara
ho reconeixen". "No
volem cap transvasament

Enderroquen la casa d'Alfara de Carles
Els veïns van intentar tornar a evitar-ho però el cordó policial
els va impedir fer-ho
La casa d'Alfara de Carles que van salvar
els veïns de ser enderrocada fa una setmana, va anar a terra aquest dilluns a primera hora del matí. Les màquines, escortades per un important operatiu dels
Mossos d'Esquadra, van entrar a la propietat a primera hora del matí, gairebé de
matinada, i van executar la demolició. La
família dels amos de l'habitatge estudia
presentar un recurs al Tribunal
d'Estrasburg i també una demanda per reclamar danys i perjudicis. Poc després de les
cinc de la matinada, el matrimoni propietari de la casa afectada per l'ordre d'enderroc,
que està allotjada provisionalment en un habitatge molt proper al seu, va veure arribar les màquines excavadores i els Mossos. Alguns veïns van tornar a intentar apropar-se fins a la finca per evitar el pas de les grues però el cordó policial els ho va impedir. L'enderroc es va executar a primera hora del matí d'aquest dilluns i en poc més
d'una hora, al punt on estava construït l'habitatge, només s'hi acumulava runa.

Lliurament del 10è Premi Federico Mayor Zaragoza
Demà dissabte, d’11 a 13 hores, a l’Auditori Felip Pedrell

En aquesta 10ena edició s'han presentat 37 treballs, 18 en la categoria entitats culturals i socials, i 19 en centres i experiències educatives. 12 són de les Terres de l'Ebre.
Tot i que la majoria són del nostre país, també s'han presentat de Galícia, Madrid,
Astúries i Andalusia, en total de 25 localitats diferents. La dotació, que fa personalment Federico Mayor Zaragoza, és de 5.000 euros. Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO i president de la Fundació Cultura de Pau, impartirà la
conferència “Com-partir, con-viure, des-viure’s”; també hi haurà actuacions musicals
i dansades, a càrrec de Sílvia Ampolla i lo Planter. A més, i per conmemorar aquesta
Xena edició del Premi, es presentarà un video resum dels deu anys.

de l'Ebre. En tenim prou
amb el de Tarragona".
Finalment,
dir
que
Movem Tortosa portarà al
ple el rebuig al nou transvasament de l’Ebre, consi-

derant que l’Ajuntament
de Tortosa s’ha de posicionar en contra de l’enèssim
intent de transvasament a
Barcelona per part del
govern català. Foto: ACN
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A L’ABRIL

Comissió de
Sostenibilitat
El Govern ha convocat la
Comissió
per
la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre per al
proper mes d'abril amb
un únic punt a l'ordre del
dia: les mesures per la
mobilització dels sediments als embassaments
i altres solucions per aturar la regressió del delta.
Aquesta convocatòria
extraordinària és fruit de
la carta, emesa per la
Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) al delegat
del
Govern,
Xavier
Pallarès, on mostrava el
seu malestar per aquesta
i altres qüestions, com
l'acord de Rialb. Pallarès,
dimarts, negava que les
concessions d'aigua de
boca del canal SegarraGarrigues a una trentena
de pobles siguin "l'aixeta
oberta cap a Barcelona" i
assegurava que no s'està
"girant l'esquena" al
moviment antitranvasista.
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Els tortosins fan més
de 600 propostes
Pressupostos Participatius
Els veïns de Tortosa han
presentat més de 600
propostes
als
Pressupostos Participatius
2017. L'alcalde Ferran Bel
(a la foto) ha fet un primer balanç molt "optimista" de la participació
en aquesta fase. Ara els
tècnics discriminaran les
propostes que siguin viables i les coincidents. Els
dies 3, 4 i 5 d'abril es
faran sessions de debat on la ciutadania podrà conèixer i defensar les seves propostes i es farà la classificació de les que quedaran reflectides en la papereta,
que es portarà a votació entre el 28 d'abril i 6 de
maig.
Manteniment i Serveis
Paral·lelament, el consistori ha presentat el balanç de
l'àrea de Manteniment i Serveis que va atendre un
total de 1.630 requeriments durant 2016. La xifra a
estat "sensiblement inferior" a la registrada l'any
anterior (1.967). El gruix dels serveis són avisos per
desperfectes en edificis municipals i centres escolars,
la feina derivada del muntatge d'actes festius i d'esports, la reparació de paviments i voreres i les ocasionades per l'enllumenat. La brigada municipal va
comptar amb 47 treballadors l'any passat i enguany
s'hi incorporaran, com a mínim, 8 treballadors més.

Projecte
Antena
Comercial
Amb l'objectiu d'agilitzar la comunicació entre
la Policia Local i els comerciants de Tortosa davant d'un problema de seguretat, una informació
de servei o de mobilitat, el
cos policial ha posat en
marxa el projecte Antena
Comercial, un sistema de
comunicació basat en la
missatgeria instantània
Whatsapp al qual podran
adherir-se voluntàriament
els comerços de la ciutat.
El projecte Antena Comercial és un pas més en
la línia desenvolupada durant els últims anys per la
Policia Local de Tortosa de
treball conjunt amb els comerciants del municipi,
per tal de fomentar les
mesures d'autoprotecció
amb les campanyes informatives de Comerç Segur.En els propers dies,
agents de la Policia Local
aniran pels comerços de
Tortosa per informar d'aquesta inciativa.

www.mesebre.cat

Balfegó inaugura la primera
Tunateca Espai Gastronòmic
Dimecres vinent, a Barcelona

El grup Balfegó de l'Ametlla de Mar, la principal empresa tonyinaire de Catalunya, inaugura el proper 29 de
març la primera Tunateca Espai Gastronòmic a
Barcelona. Segons l’ACN, la companyia tonyinaire preveu obrir-ne diverses a les ciutats dels països on actualment comercialitza la seva tonyina roja. La Tunateca és
un concepte gastronòmic diferent i "pioner" on els principals xefs del país podran donar a conèixer les propostes que ofereixen als seus restaurants amb aquest peix.
D’altra banda, el Grup Balfegó ha assegurat que la flota
canària amaga la pesca de 10.000 tones de túnids en la
seva reclamació per augmentar la seva quota de tonyina
roja. La xifra representa més del doble de les 4.243,57
tones assignades a Espanya per pescar-ne. El grup tonyinaire ha defensat que les acusacions rebudes per fer
"pesca industrial", són "afirmacions populistes" de les
confraries de pesca de les Canàries, que demostren "un
profund desconeixement sobre aquesta pesqueria".

‘La República que farem’

Assessorament per
les clàusules sòl

Lluís Salvadó: “la única via per un país digne és la de votar i fer la República”
Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha fet més de
150 parades de forma simultània arreu del país, 10 de les quals
aquest dissabte a les Terres de l’Ebre. Aquesta ‘macroparada’,
s’emmarca dins de la campanya participativa ‘La República que
Farem’, que posa a debat amb la ciutadania les propostes per
a la República catalana. El Secretari general adjunt del partit,
Lluís Salvadó, ha estat a la Ràpita, on ha expressat la voluntat
‘de seguir traslladant a la ciutadania que la única via per poder
construir un país digne és la d’anar a votar i fer la República
catalana. Els ciutadans han de poder decidir el seu futur. Estem
fent allò que els ciutadans i la democràcia ens han demanat.
Però ho hem de fer bé, tenim un full de ruta a seguir, i hem de ser capaços de transmetre, especialment
a aquells ciutadans que dubten, que el procés està perfectament definit, i que el dia després està controlat’. El polític ebrenc ha criticat la judicialització de la democràcia ‘per part d’un Estat que respon la
discrepància política amb eines pròpies d’un estat autoritari’. A la imatge, d’esquerra a dreta: Josep
Caparrós, Lluís Salvadó i Alfons Montserrat.

La Festa del Mercat d’Amposta ja té cartell
Enguany dedicada a l’arribada de la llum

A Amposta

L'Ajuntament d'Amposta posa en
marxa un nou servei d'assessorament a les persones afectades per
les clàusules sòl hipotecàries, que
entrarà en funcionament dimecres
22 de març. Aquest servei estarà
en funcionament tots els dilluns,
dimecres i divendres, de 9.00 h. a
les 13.00 h., a la primera planta de
l'edifici administratiu (Plaça de
l'Ajuntament, n. 6).

Indemnització de
l'Estat a Abertis
‘Per compensar la caiguda del transit, per la crisi’

Una figura femenina
inspirada amb l'estil de
l'artista txec Alphonse
Mucha, amb amb una
bombeta Edison a la mà
sobre un fons de lliris de
color verd i diferents elements que evoquen
l'Amposta de principis
de segle XX. Aquests
són els elements que
conformen el cartell de
la novena edició de la
Festa del Mercat a la

Plaça, que enguany
tindrà lloc entre el 19 i
el 21 de maig.
Adam Tomàs, alcalde
d'Amposta, ha destacat també la professionalització de la Festa,
que s'impulsa amb un
increment de pressupost.
També ha volgut posar
èmfasi en la difusió
que se'n farà, participant en diferents fires.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència per la qual l’Estat espanyol haurà d’indemnitzar la concessionària de l’autopista AP-7, l’empresa Abertis, amb gairebé
1.500 milions d’euros. La justícia dóna la raó a Acesa, la filial
de la companyia, i fa valdre una de les clàusules del conveni
que va signar amb la ministra socialista de Foment, Magdalena
Álvarez. L’acord del 2006 establia que si minvava el trànsit seria
l’Estat qui n’assumiria els costos, que ara quantifiquen en 1.494
milions. Si la sentència acaba sent confirmada, la concessionària acabarà cobrant 2.220 milions, ja que s’hi ha d’afegir el cost
de les obres fetes a la via. La plataforma veïnal que defensa la
gratuïtat de l'AP7, lamenta aquesta decisió, reclama l’alliberament dels peatges i carrega contra la sentència.
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EN UN MINUT

Més notícies
*TORTOSA: LA CAMPANYA 'MOVEM ELS BARRIS'
suspèn la gestió del govern
al barri de Remolins. El
regidor Paco Vallespí ha
destacat que dels 8 aspectes que es preguntaven
només l’enllumenat ha
aprovat amb un 5’3. Dels
altres set punts consultats
com el manteniment,
carrers, neteja i feina són
els que treuen pitjor nota,
no superant el 2’9.
Finalment, Vallespí ha
assenyalat que un cop
rebudes les propostes del
barri, aquestes, les faran
arribar a l’equip de govern.
El proper barri serà Sant
Llàtzer.
*TORTOSA: la regidora de
Joventut, Cristina Girón, ha
presentat aquesta setmana
la Fira Jove de la Solidaritat
i Justícia Social 2017, que
tindrà lloc el proper dissabte 1 d'abril a Tortosa.
*TORTOSA se suma a
“L’hora del Planeta” apagant les llums del castell,
Catedral i Palau Episcopal.
L’acció tindrà lloc demà
entres les 20.30 i les 21.30
hores.
*TORTOSA
acollirà
'Donem veu al parkinson',
un festival solidari per
recaptar fons, el dia 20 d’abril, a l’Auditori amb actuacins, entre d’altres, de Joan
Rovira, els Quicos, Pepet i
Marieta o El Mafio.
*MARC ANGUERA, de
Tortosa, entra a formar
part de la Direcció Nacional
de la Joventut Nacionalista
de Catalunya (JNC). El deltebrenc Andreu Curto
Castells serà el nou Gerent
de la JNC després de dos
anys com a Coordinador
Territorial a l’Ebre.
*El PSC insta el Govern a
reduir les llistes d'espera de
quiròfan a l'Ebre.
*AMPOSTA ja té noms per
als dos carrers franquistes
Ruiz de Alda i García
Morato. Es diran Ramon
Salas i Eugenio Ribera.
*L'OFERTA ESCOLAR creix
per al curs vinent amb quatre grups nous a P3 i tres
més a 1r d'ESO.
*57 EXPOSITORS i 1.300
estudiants confirmats al
Fòrum Jove d'Amposta, del
29 de març fins a l’1 d’abril
al pavelló firal.
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Demanda judicial per
l’adjudicació dels ajuts LEADER

www.mesebre.cat

Demà dissabte, II Diada
del Vermouth Rapitenc
Al pavelló firal

Presentada per l’Ajuntament de Deltebre
Aquesta darrera setmana,
l’Ajuntament de Deltebre
va interposar una demanda judicial contra la resolució del departament
d’Agricultura per l’adjudicació dels ajuts LEADER.
Segons
nota
de
l’Ajuntament de Deltebre,
aquesta actuació és resultat de la manca d’argumentació per part del
Consorci
per
al
Desenvolupament
del
Baix Ebre i Montsià
Cambra Agrària de Jesús i Maria.
(BEMO) a l’hora de denegar el projecte de remodelació de la Cambra Agrària de Jesús i Maria.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “malgrat haver presentat un recurs
d’alçada el passat 9 de desembre i sobrepassant els tres mesos per a la resposta oficial, encara no sabem el motiu pel qual se’ns ha denegat la subvenció ni hem rebut
cap tipus de resposta. Més quan aquest projecte complia en gran part els requeriments sol·licitats per acollir-se als ajuts”. Per tot això, l’alcalde ha detallat que “a
partir d’ara, i mitjançant aquesta demanda, seran els jutges que definiran si la denegació d’aquesta subvenció és correcta”.
L’alcalde ha recordat que “esperem que la motivació de la denegació de la subvenció no tingui res a veure amb el color polític que governa l’Ajuntament de
Deltebre”. Soler ha tornat a reiterar que aquesta demanda “no té res a veure ni
amb la quantitat econòmica, sinó que es presenta per defensar la dignitat dels ciutadans i ciutadanes de Deltebre ja que tots hem de disposar de les mateixes oportunitats”. El passat mes de gener, l’Ajuntament de Deltebre ja va anunciar que deixaria d’assistir a les assemblees del BEMO fins que no es disposi de la contestació
motivada del recurs presentat.

“Aquesta actuació és resultat de la manca d’argumentació
per part del Consorci per al Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià (BEMO) a l’hora de denegar el projecte de
remodelació de la Cambra Agrària de Jesús i Maria”

Consum habilita una
app mòbil per usuaris de
rodalies de Catalunya

Deltebre duplica les
contractacions a les
empreses locals

L’Oficina Comarcal del Monstià
d’Informació al Consumidor (OCIC)
informa que la Generalitat de
Catalunya ha posat en marxa una
nova aplicació mòbil de consum, que
inclou un espai específic per recollir
les incidències que pateixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
L’objectiu és identificar millor les
incidències que es produeixen en el
servei i poder defensar amb més força
els drets dels usuaris. L’aplicació
InfoConsum,
del
Departament
d’Empresa i Ocupació, és per a dispositius mòbils (smartphones i tauletes) i
està disponible per a sistemes operatius Android i iOS. És un mecanisme
més clar i diàfan per a treballar millor
amb un doble objectiu: emparar els
drets dels ciutadans i la millora del
Servei de Rodalies, si bé les competències de la Generalitat en el servei de trens són limitades.

L’Oficina Local de Contractació de
l’Ajuntament de Deltebre, creada
per l’actual govern municipal,
comença a donar el seus fruïts. En
aquest sentit, el darrer any 2016,
gairebé un 40% de les feines contractades pel consistori han repercutit en empreses locals registrades al
Reglament d'Empreses Licitadores
(RELDE). A nivell de facturació, la
xifra de les operacions realitzades en
empreses locals ascendeix a
1.594.558€, una dada que duplica
als 770.744€ de l’any 2014 quan
l’Oficina Local de Contractació no
estava en funcionament i la facturació en empreses locals rondava el
20%.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha
destacat que “aquestes dades mostren la decidida aposta de l’equip de
govern per enfortir les empreses
municipals i així impulsar l’economia
del municipi”.
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Presentació, dijous de la setmana passada, de la Diada del Vermouth Rapitenc.

El vermut rapitenc torna a prendre un especial protagonisme a la Ràpita. Aquesta
popular beguda, que pren el gentilici del municipi per identificar-se, serà protagonista en la segona Diada del Vermouth Rapitenc, que tindrà lloc demà dissabte 25 de
març. Són onze els bars de la Ràpita que s’han sumat a la iniciativa, encetada l’any
passat, per promocionar el vermut rapitenc a través d’una diada específica (vegeu
planes 12 i 13). Ho faran servint aquesta beguda acompanyada de les tapes que
foren presentades al mercat. Cada degustació de vermut i tapa es vendrà al preu de
3 euros. Els bars que participaran a la Diada del Vermouth, que tindrà lloc al pavelló
firal, també participaran quatre dissabtes més a l’Hora del Vermouth, al Mercat
Municipal. Aquesta jornada promocional l’impulsa l’Associació L’Abarra, la Unió de
Comerç Rapitenc i l’Ajuntament.
Premi de poesia
D’altra banda, informar que l'autor mataroní Joan Carles González Pujalte ha guanyat el premi de poesia Lluís de Montsià en la seva segona edició, un guardó que convoca la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Ràpita. El premi es va fallar dimarts
a la tarda a la biblioteca Sebastià Juan Arbó, aprofitant la data commemorativa del
21 de març, Dia Mundial de la Poesia.

Baix Ebre Avant fomenta la creació
d’estratègia empresarial online
Entre les empreses i emprenedors de la comarca
El president de Baix Ebre Innova,
Josep Antoni Navarro, ha inaugurat
el cicle de seminaris de màrqueting
digital i entorn web, que organitza el
Consell Comarcal del Baix Ebre a través del projecte Baix Ebre Avant per
fomentar entre les empreses i emprenedors de la comarca la creació d’estratègia empresarial online (imatge
de a foto). Navarro ha remarcat, en
el seu parlament, la importància que
té per a qualsevol negoci de la
comarca ser visible avui a internet.
Aquest cicle consta de cinc seminaris
que es desenvoluparan fins el mes de
juliol al Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles.
Balanç del SIF
D’altra banda, el Servei d'Intervenció Familiar (SIF) del Consell Comarcal del Baix Ebre
ha atès el 2016 un total de 35 menors de 22 famílies amb un total de 76 intervencions fetes. El SIF és un servei d'atenció domiciliària adreçat a famílies amb infants o
adolescents en què es detecten necessitats socials que fan necessària una intervenció.
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el primer pla contra la pobresa energètica
· Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola a desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat. En total, invertirà 4,5 milions d'euros anuals.
· La companyia compta amb més de 400 acords bilaterals amb administracions de tot Espanya, que han permès protegir el 97% dels clients a Catalunya.
La Fundació Gas Natural Fenosa, clau en el projecte
La Fundació Gas Natural Fenosa ha reorientat la seva activitat
per donar més pes a les iniciatives socials, especialment les
dirigides a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En col·laboració
amb diverses entitats sense ànim de lucre, la Fundació treballarà per buscar alternatives que trobin mesures per ajudar a
persones afectades per la pobresa energètica.
La Fundació Gas Natural Fenosa ha creat una Escola d'Energia
Social amb l'objectiu d'assessorar i formar treballadors de les
entitats del Tercer Sector i al personal dels Serveis Socials
municipals en eficiència energètica.

La pobresa és la situació socioeconòmica per la qual la població no pot accedir o disposar dels recursos necessaris per satisfer les seves necessitats físiques o psíquiques
bàsiques. Entre les seves manifestacions s'inclouen la fam, la malnutrició, l'accés limitat a l'educació o als altres serveis bàsics, com la llum, el gas o l'aigua. Aquesta última
vessant és el que anomenem "pobresa energètica".
A Espanya, cada vegada és més gran la preocupació per la protecció de les llars en
situació vulnerable. Segons el III Estudi de pobresa energètica de l'Associació de
Ciències Ambientals (ACA), 5,1 milions de persones a Espanya, l’11% de les llars, són
incapaços de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada a l'hivern.
Davant aquesta problemàtica, Gas Natural Fenosa ha posat en marxa a Espanya un
Pla de Vulnerabilitat energètica per tal d'intensificar les actuacions que ja venia realitzant, sistematitzar la gestió dels clients més vulnerables, així com reforçar la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i les administracions públiques. El pla, que
preveu més de 20 mesures tant operatives com socials, és el primer desenvolupat per
una energètica espanyola i preveu una inversió de 4,5 milions d'euros anuals.

També desenvolupa una iniciativa de rehabilitació energètica
d'habitatges de col·lectius vulnerables. Per a això, l'entitat
està realitzant un estudi per determinar quins components i
mesures de realitzar un habitatge per reduir al màxim el consum. Un cop obtinguts els resultats, la Fundació Gas Natural
Fenosa impulsarà la signatura de convenis de col·laboració
amb les administracions públiques o amb els propietaris dels
habitatges perquè implementin aquestes mesures de rehabilitació i eficiència energètica i que les famílies vulnerables
puguin reduir el seu consum.
Així mateix, la Fundació Gas Natural Fenosa ha posat en
marxa també un programa de voluntariat corporatiu orientat
al col·lectiu vulnerable. Un programa, que es desenvolupa en
col·laboració amb diferents entitats i que inclou l'assessorament per part d'empleats voluntaris de la companyia energètica, que destinen part del seu temps a l'atenció de persones
vulnerables a la recerca de la millor solució per a cada situació
particular.

Mesures d'actuació per a cLieNts vuLNerabLes
La companyia ha posat en marxa una Unitat d'Atenció a la Vulnerabilitat amb l'objectiu de fer un seguiment de tots aquells casos de clients que puguin trobar-se en
situació vulnerable. Al costat d'aquesta unitat, la companyia ha creat un Grup de
Gestió de Col·lectius Especials. D'aquesta manera, Gas Natural Fenosa compta,
des de gener de 2017, amb un equip d'aproximadament 60 persones dedicades a
l'atenció de ciutadans vulnerables.
Així mateix, la companyia ha activat una línia telefònica gratuïta per atendre
clients en situació de vulnerabilitat (900 724 900). En aquesta línia, disponible 24
hores al dia i tots els dies de la setmana, els agents proporcionen assessorament
a l'usuari segons les seves necessitats energètiques, revisant cada cas detingudament i resolent qualsevol tipus de dubte.
Els clients vulnerables de Gas Natural Fenosa, a més de tenir garantit el subministrament energètic, disposen també de diverses eines per a la seva ajuda, com ara
que la companyia ha flexibilitzat el pagament dels rebuts, podent fraccionar el
pagament i oferint als clients les quotes que millor s'adaptin a les seves possibilitats, sense cap quota inicial i sense cap tipus d'interès.
La companyia ha reforçat també les comunicacions amb els clients. Informa 7
vegades als clients, a través de cartes i telèfon, abans de procedir a la sol·licitud
d'interrupció de subministrament. Així, entre la primera carta de devolució bancària fins que la companyia sol·licita el interrupció de subministrament transcorren
140 dies (prop de 5 mesos), molt per sobre del que marca la legislació vigent.
Contingut elaborat amb la informació de Gas Natural Fenosa

La companyia ha creat el telèfon gratuït

900 724 900 per atendre els clients vulnerables
Proactius davant la pobresa energètica
Gas Natural Fenosa ha desenvolupat des de sempre una política proactiva contra la pobresa energètica. La companyia ha
impulsat més de 400 acords bilaterals amb administracions de
tot Espanya, gràcies als quals el 97% dels clients a Catalunya
de Gas Natural Fenosa estan protegits davant de situacions
de vulnerabilitat. Fins a la data, aquestes administracions
locals han informat a la companyia de l'existència de més de
12.000 domicilis de clients vulnerables als quals no se'ls ha
interromput el subministrament.
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Móra d'Ebre no cobrirà la plaça de bous
Pel seu cost elevat. L’alcalde Piñol respon a Cinta Agné (ERC)

*MÓRA D’EBRE: el ple
ordinari del març va aprovar el l'addenda al conveni que manté el consistori morenc amb l’empresa
que gestiona el servei de
les aigües, SOREA, a través de la qual es crea un
fons de solidaritat de
1.500 euros anyals com a
mesura de lluita contra la
pobresa energètica i de
serveis
essencials.
L'addenda també recull la
creació d’un fons anual
de 25.000 euros destinat
a millores en el servei.
*GANDESA: Telefónica
Movistar preveu acabar
aquest 2017 els treballs
de desplegament de fibra
òptica al municipi.
*COVESTRO I ERCROS
acorden mantenir les
plantes de Tarragona i
Flix fins almenys 2020. La
filial de Bayer continuarà
comprant el clor de la
química catalana que, al
seu temps, li adquirirà l'àcid clorhídric que necessita per a la factoria de fosfat bicàlcic.

La portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Móra d’Ebre, Cinta Agné, ha celebrat que decaigués el punt del Ple extraordinari del
passat 15 de març, on es feia esment a l’actuació
sobre la plaça de braus, pressupostada en 542.860
€. Agné ha recordat que el passat 27 de febrer el
seu grup va votar en contra de la modificació integral del casc antic perquè dins d’aquesta estava
inclòs el projecte de la plaça de braus. Al Ple va
manifestar que: ‘malgrat que estem a favor de
millorar uns talussos que sovint provoquen esllavissades en aquella zona, hi votarem en contra perquè
el projecte de la plaça de bous té un nivell de risc
important pel que fa a inundacions, evacuacions i
esllavissaments’. A més va reclamar que: ‘amb
aquests diners de la llei de barris el que s’ha de fer
és prioritzar actuacions d’arranjament del nucli
antic’. Agné ha lamentat ‘la improvisació demostrada pel govern CiU PP’ il·lustrant-ho amb el fet que
al Ple extraordinari del 15 de març ‘es va modificar
el contingut de la documentació de la proposta fins
a dues vegades, la darrera, minuts abans del Ple’.
Per la seua part, l’alcalde, Joan Piñol, ha aclarit que
‘ens sorprèn que algú que no té projecte de present
ni de futur per Móra d'Ebre s'atreveixi a dir que
nosaltres improvisem, quan fa mesos i mesos que
treballem per aquest projecte, quan vàrem fer fins i
tot un concurs d'idees amb estudiants d'arquitectura d'una Universitat, que si li preguntéssim a la Sra.
Agné, estic més que segur que ni tan sols s'ha
molestat en conèixer. També sorprèn que ens acusin d'improvisar, quan ella va estar en tot moment
informada dels motius de la premura i dels motius

Finalista del Concurs Monument favorit 2017
El Celler Modernista de Gandesa
El Celler Modernista de Gandesa
ha estat seleccionat com a un
dels 20 monuments finalistes del
Concurs Monument favorit
2017. Aquest concurs està organitzat per les revistes ‘Descobrir’
i ‘Sàpiens’, l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura i el programa ‘Estat de Gràcia’ de
L’edifici
Ràdio.
Catalunya
modernista del Celler Cooperatiu
de Gandesa és una de les obres
més emblemàtiques de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet.
Completat l’any 1920, és considerat com una de les Catedrals del vi i és un Bé
Cultural d’Interès Nacional de la Generalitat.
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Tots sumem!
Vi solidari
8 d’abril, a Corbera

Joan Piñol, alcalde, i Cinta Agné, portaveu d’ERC.
de les correccions, sense manifestar cap disconformitat’. Piñol ha afegit que ‘això ja ens fa dubtar, de
si finalment va entendre o no quins eren els motius,
ja que darrerament la Sra. Agné entén coses que no
se li han explicat mai, exemple d'això la interpretació que ella fa de la reducció del deute municipal en
els darrers anys. Pel que fa a la capacitat
d'Acolliment de nombre de persones de la
instal.lació, la Sra. Agné, pel que veiem, desconeix
que aquestes instal.lacions poden tenir diferents
densitats ocupacionals, adaptant la instal.lació a les
directrius tècniques de cada densidat, i la instal.lació
admetria les 2000 persones inicialment anunciades,
una altra cosa és que per motius d'economia d'execució, al veure que el cost es disparava, s'hagués
optat per una densitat inferior, que suposava una
menor inversió. La conclusió que treiem és que ERC
Móra d'Ebre té ganes de soroll amb el PDECAT de
Móra d'Ebre; el seu únic projecte és anar contra el
govern actual de Móra d'Ebre, sigui com sigui’.

El dia 8 d'abril tindrà lloc a l'església
vella de Sant Pere, a Corbera d'Ebre,
l'acte Tots Sumem Vi Solidari, amb
el qual es vol fer una capta de diners
a favor de l'associació de rehabilitació i educació especial Jeroni de
Moragas. L'acte s'iniciarà a dos
quarts de set del vespre. Es presentarà el vi solidari i es farà l'estrena
del vídeo Tots Sumem. L’acte es tancarà amb un espectacle de foc.

Novetats del 'Ribera d'Ebre VIVA'
Desenvolupament local
El Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre continua aquest
2017, i per setè any consecutiu, impulsant noves accions
ocupacionals i de desenvolupament local a través del projecte Ribera d'Ebre VIVA.
Entre les accions de suport als
sectors estratègics que es
duran a terme durant el 2017
destaca la que s'ha programat
en el subsector de l'oli, per tal
de crear i comercialitzar un
nou oli dirigit a un client específic del segment gourmet. També es continuarà donant
suport a les persones en recerca activa de feina, a través del Dispositiu d'Inserció
Sociolaboral Ribera d'Ebre VIVA, que l'any passat va atendre 186 persones de la
comarca, un 27% més que l'any anterior, amb una taxa d'inserció laboral del 35%.
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Homenatge a les víctimes un any
després de l'accident de Freginals
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Ruta de la Tapa amb Mel,
al Perelló
Del 31 de març fins el 2 d’abril

Inauguració avui d’un monòlit al lloc del sinistre
*EL
LLIBRE
titulat
Compartir experiencias,
combatir el dolor. Una
visión de la fibromialgia
desde el ámbito biopsico-social, està escrit
per Pilar Montesó, professora del campus Terres
de l’Ebre de la URV i
autora de diversos estudis
sobre aquesta síndrome; i
Lluís Rosselló, reumatòleg. El seu objectiu és
donar a conèixer les
investigacions d’aquesta
malaltia. Es va presentar
divendres passat.
*RASQUERA: els veïns
decidiran on volen invertir els diners procedents
del Pla d’actuació municipal que la Diputació destina al municipi. El procés
ha començat, amb la
recepció de propostes
dels ciutadans, i al final
de març ja coneixeran la
decisió.
*HORTA DE SANT JOAN
estudia restaurar el fresc
de
la
façana
de
l'Ajuntament que podria
ser únic a Catalunya.

Els sentiments tornaran a aflorar avui divendres dia 24 amb
motiu de l'acte d'homenatge
que l'Ajuntament de Freginals i
la Generalitat organitzen al
mateix lloc on tretze estudiants
d'Erasmus que tornaven de les
falles de València van perdre la
vida en un accident d'autocar
el 20 de març del 2016. Hi participaran familiars, autoritats i
equips d'emergències. Allí, al
costat de l'autopista, s'ha aixecat un monòlit per recordar les
tretze víctimes (imatge de la
foto). Segons informa l’ACN,
han confirmat la seva assistència familiars de set de les víctimes: quatre italianes, una alemanya, una francesa i una de
l'Uzbekistan.
La Universitat de Barcelona, on
estudiaven les noies, va inaugurar un monument en record
seu aquest dilluns al migdia. Es
tracta d'una magnòlia, un
exemplar de la mateixa espècie
que presideix la plaça dels Arbres de Freginals, i tretze boixos, que s'acompanyarà d'una
pedra commemorativa procedent del monestir de Montserrat amb una inscripció.
Mentre familiars, amics, companys, autoritats, equips d'emergències i veïns ploren i
homenatgen les víctimes, les causes de l'accident continuen sent objecte d'investigació
als jutjats d'Amposta.

Roquetes signa un conveni amb Sorea
De pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica
L'Ajuntament de Roquetes i Sorea, prestadora del servei d'abastament d'aigua potable del municipi, han signat un segon conveni de col·laboració per la creació d'un
Fons de Solidaritat dotat amb 1.000 €
amb l'objectiu de facilitar l'accés al consum
bàsic d'aigua potable al seu habitatge a les
persones més necessitades que en uns
moments determinats no tinguin prou
recursos per poder pagar el rebut de l'aigua. A la imatge, l’alcalde Paco Gas,
Joaquim Vicens, Gerent Territorial de
Sorea, i Maribel Belmonte, regidora de Qualitat de Vida.

Entre els dies 31 de març i 2 d’abril, el Perelló viurà una
nova edició de la Ruta de la Tapa amb Mel, una iniciativa
de Muria Centre d’Interpretació Apícola.
L’activitat també inclou un concurs de tapes, de manera
que cadascun dels vuit restaurant participant presenta tres
tapes preparades amb mel com a condiment.
En aquesta edició de la Ruta de la Tapa amb Mel hi participen vuit establiments: L’Ambigú Gastrobar, Can
Subirats, C’Moi, El Canyís, Fleca Ferré, Homogènic, La
Plaça i Mos de Tros.
Els horaris per degustar les tapes seran el divendres 31 de
març, de 19 a 21 h; i el dissabte 1 i diumenge 2 d’abril, de
12 a 14 i de 19 a 21.30 h.
Entre les tapes presentades pels establiments participants
es farà un concurs per escollir les tres millors tapes d’aquesta edició. La tapa guanyadora, a més del trofeu
corresponent, serà la imatge del cartell de la propera edició.

Comunicat de l’Ajuntament d’Alcanar
Sobre la suspensió de l'enderroc dels apartaments TUROV

Foto: Roquetes Comunicació.

Davant l'aparició de diferents publicacions en relació a la suspensió de l'enderroc dels apartaments TUROV d'Alcanar
Platja, l'Ajuntament d'Alcanar vol clarificar aquestes informacions davant la ciutadania. El consistori ha estat informat
d'aquest fet per part del gabinet jurídic
que porta el cas, malgrat que encara no
ha rebut l'auto del jutjat. De moment es
desconeix quines implicacions tindrà aquesta suspensió, per tant, apel·lant a la
prudència i per evitar confusions, l'Ajuntament no pot emetre cap valoració fins que
disposi de més elements d'anàlisi. Això no obstant, l'equip de govern vol reiterar el
seu suport a les persones afectades.
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El Consell Comarcal engega el programa
‘Sortim a l’exterior! per incentivar l'economia
del Baix Ebre a base de fomentar l’exportació
L'augment de les exportacions és clau per incentivar l'economia del Baix Ebre i
crear llocs de treball. Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal del Baix Ebre, a
través del projecte Baix Ebre Avant, engega per segon any consecutiu l'acció
Sortim a l’exterior!, un programa d’assistència tècnica adreçat a microempreses
i pimes de la comarca per ajudar-les a internacionalitzar els seus productes i serveis. El programa inclou un acompanyament i assessorament individualitzat perquè puguin desenvolupar el seu propi pla d’exportació o d’expansió a l’exterior.
Aquest programa, limitat a un màxim de 10 empreses, posa a la disposició dels
participants un assessor expert en tot allò que afecta a la internacionalització de
l’empresa amb l'objectiu de fer un acompanyament integral, mitjançant una
assistència tècnica continuada. En concret, aquesta acció s’adreça a empreses
que ja exporten o empreses que no exporten però que volen iniciar-se en la
venda a l’exterior. Les tècniques del projecte Baix Ebre Avant seleccionaran els
participants en el programa valorant, entre d'altres criteris, les potencialitats de
cada empresa segons el seu model de negoci i la seva voluntat de créixer i projectar-se a l’exterior.
L’assistència tècnica que s’oferirà consta d’una diagnosi inicial, la proposta d’unes accions correctores i de millora, i un full de ruta o pla d’acció concret i individualitzat a seguir per internacionalitzar l’empresa.
Les empreses interessades en participar en aquest programa poden inscriure-s’hi
al web del Consell Comarcal del Baix Ebre www.baixebre.cat. Un cop enviat el
formulari, l’Àrea d’Activació Econòmica contactarà amb el sol·licitant per formalitzar la inscripció definitiva segons els criteris de selecció establerts. El programa, que té una durada màxima de 9 mesos, es desenvoluparà al Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en
el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel
Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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LIDER A 7 PUNTS

El Tortosa visita
l’Ulldecona
El Tortosa va empatar diumenge passat a casa contra
el Roda de Berà (1-1) i ha
vist reduit a 7 punts el seu
avantatge en el liderat respecte el Valls, segon, i a 8
respecte el tercer, el Cambrils. L’equip d’Angel Garcai
va dominar davant d’un rival
totalment tancat al seu
camp. Però, sobre tot al primer temps, va mancar-li més
velocitat en les accions. Malgrat això, va tenir diverses
ocasions per haver marcat. A
la represa, els locals van posar-li més ritme i, en la seua
línia de joc, van poder trobar
escletxes en la defensa rival
fins a poder crear noves opcions. Però va fallar la culminació. Arran d’un córner,
Puig va fer l’1-0. Era el més
complicat. No obstant, acte
seguit, una acció defensada
amb poca intensitat pels locals i el Roda que va saber
aprofitar-ho per concretar
l’empat. Virgili faria un pal
però el líder tornava a ensopegar a casa. Diumenge
(17h), derbi a Ulldecona,
equip que ha tingut les baixes d’Oriol i Gaston (han fitxat a Vilalba). Àngel Garcia,
tècnic del Tortosa, deia que
“serà un partit molt intens i
complicat davant d’un Ulldecona que se n’ha sortit de la
zona complicada de la taula
amb els darrers resultats”.

Minut 91 a
CANAL TE
Diumenge, a les
22.30 h, en directe a
Canal Terres de l’Ebre.
Convidats:
TEIXIDÓ (TÈCNIC DE
L’ULLDECONA), DANI
BEL (JUGADOR DEL
TORTOSA) I
VILANOVA (JUGADOR
DEL CAMARLES)
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EL CALERO ÀLEX GÓMEZ, NOU DIRECTOR ESPORTIU DEL CF CÒRDOVA

«El grau de responsabilitat és absolut»
Fins ara era el coordinador del futbol base del club andalús
L’entrenador de l’Ametlla de Mar Àlex Gómez és el nou director esportiu del Córdova.
L’anunci d’Àlex per agafar aquest càrrec s’havia avançat al novembre, quan el tècnic calero havia rebut una proposta temptadora per
marxar al Japó, i finalment s’ha formalitzat
després d’haver cessat fa dues setmanes al
tàndem format per Emilio Vega i Keke Duran.
Gómez, fins ara, era el coordinador del futbol
base del club andalús. El tècnic de la Cala admetia que “és una oportunitat única que no
podia deixar escapar. Em van fer la proposta i
evidentment, tot i tenir altres ofertes, vaig acceptar sense pensar-m'ho. Això m'obre moltes
portes dintre el món del futbol. Una funció que no havia fet mai però que té una importància màxima en un club de futbol professional. El grau de responsabilitat és absolut doncs tinc
a les meves mans el rumb esportiu que ha d'empendre el Còrdova en els próxims anys; la il.lusió de tota una ciutat depén de que fem una gran feina. Amb aquesta responsabilitat em
prenc el nou repte; sóc molt exigent amb mi mateix i em deixaré la pell, invertiré les hores necessàries i dedicaré treball per a que el projecte sigui tot un éxit. Estic molt agraït al president
per la confiança; sóc conscient que la feina feta al capdavant del futbol base ha estat molt bona i hem fet un salt qualitatiu molt important però mai m'hagués pogut pensar que aquesta
feina seria tan valorada com per a permetre'm ser el director esportiu de tot el futbol del Còrdova. Ja estem treballant en la planificació de la temporada vinent tant pel filial (2a B) com
pel 1er equip (2a A)”. A la imatge, Àlex (a la dreta), parlant amb els tècnic del filial.

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó surt de la zona de promoció d’ascens
Va empatar a casa amb la Muntanyesa (0-0) i diumenge visita el Terrassa
L’Ascó va empatar a casa amb la Muntanyesa (0-0) i ja porta quatre jornades sense guanyar. D’aquesta manera, ha sortit de la zona de promoció d’ascens: és cinquè. Segons Miquel
Pérez, president de l’Ascó, “hem entrat en una dinàmica de resultats adversos però encara
queden partits i en aquest sentit el de diumenge és important, al camp del Terrassa”. L’equip barceloní és sisè, a hores d’ara, a tres punts del seu proper rival, l’Ascó.

PRIMERA CATALANA. LA RAPITENCA, PROP DE TANCAR UN FITXATGE

Triomf d’orgull rapitenc
L’equip de German remunta amb una segona part en la que s’imposa a l’Almacelles
La Rapitenca va vèncer i convèncer contra l’Almacelles (3-1). Un triomf de gran valor
emocional en un gran partit dels rapitencs que van generar el deliri entre els seus aficionats.
L’Almacelles es va avançar al primer temps quan la Rapitenca, abans, ja havia tingut opcions.
Fou important que Xavi Marquès, empatés poc abans del descans. A la represa, un penal clar
transformat per Sam va reflectir al marcador la bona feina dels rapitencs. El jove dels planters Nacho va decidir amb el 3-1. Destacar el debut dels juvenils Gerard Verge i Àlex. La Rapitenca, en ratxa de victòries, visita demà el Lleida. Pau Ripoll serà baixa per sanció, així com
Jack. Torna Villa. Un central de 21 anys, paraguià, es podria incorporar la setmana vinent.
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La batussa de les Balears
D’entrada, denunciar els fets succeits en un
partit d’infantils a les Illes Balears. Les imatges
són demoledores i delaten a qui no ha de tornar
a entrar en un camp de futbol. Ja no els analitzo com a pares, no fa falta, però com aficionats els recomano
que en caps de setmana no perjudiquen a la gent que estimem
l’esport i que defensem la seua essència. Tot plegat, les imatges
han de servir per reflexionar. Una vegada més. I per adonarnos-en de la realitat que vivim. Ja sé que cada cap setmana es
juguen milers de partits. Però malauradament això ja passa
massa vegades. I les que no sabem. I les que no acaba passant,
però està a punt. Diumenge vaig estar present en un partit i
vaig veure com un aficionat de l’equip visitant, a la tribuna enmig dels locals, va estar al limit de provocar una batussa que no
es va produir perquè va haver-hi gent que va posar coneixement i va calmar-ho. Falta educació i saber estar. I aprendre que
després podem lamentar incidències que no beneficien. Però
qui provoca incidències és evident que no estima l’esport. Potser no s’estima ni a ell mateix. Aquí està el problema. I parlo en
general.
D’altra banda, aquesta setmana un tècnic i uns jugadors estudien prendre mesures contra un àrbitre per l’annexe que va
fer (plana 17). M’agrada protegir els àrbitres, perquè necessiten
ajudes. Però en aquesta ocasió l’equip rival és testimoni de que
l’àrbitre no va explicar el que realment va passar. Sincerament,
si és així, això no té defensa i s’haurà d’aclarir com correspon.

L’opinió de Joaquin Celma.
Els ascensos de 3a catalana
¿Saben quants equips ebrencs s'han vist afavorits en els
últims cinc anys amb l’ascens directe de la segona plaça
de la Tercera catalana? Ni un, mentre Salou, l'Hospitalet,
SP i SP, Selva i Cunit han estat els cinc equips que han
ascendit per tenir millor puntuació dels tres subcampions
de Tercera catalana. I aquest any anem camí del sisè. Una
altra dada: dels que han promocionat en les últimes 13
temporades, només Ulldecona, Deltebre, Ascó Escola i
Ametlla van aconseguir l'ascens. Els tres subcampions
haurien de tenir les mateixes oportunitats i fer com abans
que es disputava una lligueta de tres partits entre els tres.
¿Per què passa això? Molt fàcil: fins la temporada
1999/2000 eren dos els grups de Tercera catalana (abans
Segona regional). Des del moment que es fan tres grups,
hi ha una pressió per a la Segona catalana que cada any
poden baixar 5/6 equips. Penso que haurien d'haver-hi
només dos grups de Tercera catalana, com abans, i sols
tres ascensos, els dos campions i un dels dos subcampions, qui guanyi la promoció, i tornar als orígens d'una
Quarta catalana amb més equips. Avui hi ha 54 equips a
Tercera i només 38 a Quarta. Hauria de ser al revès. A
l’Ebre considero que estem discriminats. En els últims 5
anys només ascendeixen de forma directa els segons classificats de Tarragona, no diré que sigui una casualitat
però alguna cosa cal canviar. I si es va fer el grup ebrenc
de Tercera, potser caldria estudiar que a Tarragona en un
grup n’hi ha prou. A més els beneficia quan hi ha compensacions de Segona, al contrari que a l’Ebre.
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L’ENTREVISTA
PARLEM AMB

Arnau Bel, Masterchef Junior

Isabel Carrasco

DES DELS NOU ANYS QUE NO HE PARAT DE CUINAR
ACTUALITAT
MASTERCHEF Junior és
un programa de televisió
gastronòmic que busca el
millor cuiner amateur
infantil d'Espanya. Es va
estrenar a La 1 de TVE el
23 de desembre de 2013.
Es tracta de la versió
infantil del talent show
Masterchef. El reality,
conduït per Eva González i
els xefs Jordi Cruz,
Samantha Vallejo-Nágera
i Pepe Rodríguez, jutja els
plats dels aspirants. Els
participants
han
de
demostrar cada setmana
ser els millors cuinant per
convertir-se en el millor
cuiner infantil d'Espanya.
Parlem amb Arnau Bel de
Sant Carles de la Ràpita,
12 anys, participant en la
4a edició de Masterchef.
Més Ebre: Arnau, vas ser
seleccionat entre 6000
aspirants d'arreu de l'Estat
espanyol. Això es diu
molt prompte. Què va fer
possible aquesta selecció?
Arnau Bel: Per anar al casting de Barcelona, vaig
presentar el plat de
deconstrucció d'anguila
fumada. He de donar gràcies al restaurant Can
Batiste que van ser els qui
em van aconsellar. El plat
consta d'una tomata
"Kumato" pelada farcida
d'anguila fumada sobre un
llit d'"Ajoblanco" molt
espès. Al menjar-te el plat
tastes tots els sabors junts i
recorda la versió clàssica

d'aquest plat.
ME: Estudiant de 1r
d'ESO, 12 anys, com i
quan comença la teua afició per la cuina? Algun
antecedent familiar dintre
del món de la restauració?
AB: Des dels 9 anys que
cuino, però de ben petit,
que em fixava en ma iaia
Nieves i feia postres amb
ma tia Raquel. Un dia, ma
mare, em va deixar preparat el sopar per a què jo el
cuinés. El vaig cuinar i em
va agradar; des d'aquell
dia no he parat de cuinar.

Ningú de la meua família
es dedica professionalment al món de la restauració.
ME: Com ha estat l'experiència de Masterchef?
AB: És una experiència
única que no tota la gent
pot tenir. Els viatges, els
cursos de cuina, veure
com és la tele... és espectacular i cada dia es feia
més emocionant, però
també patíem quan els
plats no sortien bé o quan
el jurat no et donava la
valoració que et mereixies.

ME: No vas poder superar
la prova d'eliminació. De
fet cuinar 3 plats diferents
d'anguila
amb
deu
minuts, i amb tota la preparació que requereix
aquest peix... Complicat,
no?
AB: Quasi que impossible!
L'anguila és un peix molt
desagraït, ja que té una
carn molt dura i no el pots
fer cru. Sens dubte era un
dels peixos més difícils
però estic molt orgullós de
com em van sortir el plat.
Estava tot molt preparat.

ME: Parlem de la «repesca». Un Cheesecake, que
pel que tinc entès, necessita unes quantes hores
de repòs abans de tastarlo.
AB: Així és, em van donar
un plat que necessitava 12
hores per a què quallés, i
jo l'havia de fer en 1 hora.
Com és normal no va quallar. Ells mateixos van penjar la recepta on van
escriure que necessitava
estar 12 hores al refrigerador.
ME: El que més t'agrada

AB: - Cuinar: Risotto de
llagostins
- Temps lliure: dibuixar,
ballar, pintar i aprendre
- Música: música que
m'inspire, sol ser lenta
però amb sobresalts
- Lectura: m'encanta llegir
de tot
ME: Demà, dissabte 25, al
pavelló firal de la Ràpita,
Arnau Bel participarà en
un taller infantil. Aquells
que hi vulguin participar
s'han
d'inscriure
a
l'Oficina de Turisme:
info@turismelarapita.com
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L’AMPOSTA VA PERDONAR I SE LI VA ESCAPAR LA VICTÒRIA AL FINAL (1-1)

El Gandesa salva un punt al 90
El Gandesa, amb gol de Josep, va empatar a darrera hora contra l'Amposta (1-1). L’equip de
la capital del Montsià, de pega en les darreres jornades (són 7 empats en 8 partits), va sortir al
camp conscient que necessitava la victòria per mantenir-se enganxat a les places d’ascens. Per
això va pressionar molt amunt i va controlar el derbi fins el minut 30, tot i que sense poder crear ocasions clares excepte una a l’inici d’Ivan Páez. El Gandesa, minvat per les baixes a les que
cal afegir Pere Martínez, no disposava del seu pulmó, Ubalde. Per això va jugar més replegat,
tenint, a més, dificultats en la creació, per la pressió de l’Amposta. Però no va deixar d’intentar
organitzar el seu joc des de darrera. Del minut 30 al 40 del primer temps, el derbi es va igualar
i els locals van avisar amb dues faltes a la frontal que van inquietar a Guillem, porter ampostí.
Poc abans del descans, l’Amposta va tornar a insistir i va tenir dues opcions, una clara de Páez.
A la represa, aviat, Eudal va fer el 0-1. L’Amposta va refermar el seu domini i va perdonar la
sentència, amb un possible penal a Páez en un acció en què l’àrbitre va xiular la falta inicial fora de l’àrea, no considerant que ho fos la de dins. D’aquesta falta, fou expulsat Alexis. El partit
es va trencar. El Gandesa va jugar més de mitja hora amb deu. Del 0-2, amb diverses situacions
de gol visitants, es va passar, enmig d’un ambient crispat per un enfrontament entre banquetes, a l’empat (90), amb gran rematada de Josep al segon pal davant del deliri de l’afició local.

17 JORNADES SENSE PERDRE. UNA VOLTA

DEMÀ DISSABTE

TERCERA VICTÒRIA SEGUIDA, AL CATLLAR (1-2)

Assemblea de socis
del CF Gandesa

L’Ulldecona s’impulsa

Demà dissabte (20h), el CF
Gandesa celebra una assemblea extraordinària en la que
el president José Lorenzo
Diego, després de 19 anys,
informarà, tal com va
avançar a Canal TE, que deixa el càrrec. Així es dóna
temps a la nova directiva i
president que puguin agafar
el club. D’altra banda, informar que el jugador flixanco
del Gandesa, Pere Martínez,
ha demanat la baixa per a
poder fitxar amb el Flix.

L’Ulldecona es distancia de les places de descens directe i
també de possibles compensacions amb el triomf al camp d’un
rival directe, el Catllar (1-2). Segons Teixidó, “victòria molt important. L’equip es va adaptar al que s’havia de fer en cada
moment i estic molt satisfet del treball, principalment a la segona meitat quan el Catllar va pressionar buscant l’empat i
vam saber contrarrestar-ho. A la primera també vam estar
força bé en defensa, tenint, a més, les nostres ocasions i fent
els gols”. Amado va avançar l’Ulldecona amb dos gols, però
un penal poc abans del descans va suposar l’1-2. “Per això a
la represa el partit es va equilibrar, i vam haver de treballar molt
per sumar una victòria que ens dóna tranqui.litat”, deia Teixidó. Els dos fitxatges de la segona volta, Gaston i Oriol, han estat baixa (han fitxat al Vilalba). El davanter Oriol va demanarla ell. L’Ulldecona ha sumat 19 punts amb Teixidó i ja respira.

AGUSTÍ VA FALLAR UN PENAL AMB EL 0-0

DERROTA A CAMBRILS (2-1)

El Camarles fa història guanyant a El Batea trau un punt del Vendrell
Segur i ja espera el Valls
però protesta un gol anul.lat al 93
El Camarles va guanyar a Segur i ja fa 17 jornades que no
perd (0-3). Tota una volta. Una fita històrica a la categoria i
que reflecteix la bona feina duta a terme els darrers mesos.
Xavi Cid, tècnic del Camarles, comentava que “ens vam
adaptar al camp, que és més petit que el nostre, i també vam
jugar amb la intensitat adequada davant d’un equip que vol
sortir de la zona compromesa per pot ser-ho per compensació. Vam entrar bé al partit i Ferreres va fer el 0-1, tenint altres opcions. Abans del descans, el partit es va igualar i ells
van inquietar en un parell de contraatacs”. A la represa, segons Xavi Cid, “vam tornar a estar molt posats i el 0-2, acció
de Leon i gol de Robert, ens va donar molta seguretat. Però,
amb els minuts, ens vam acomodar i ells van apretar i van tenir una opció, a pilota aturada, que va evitar Aitor. Ja al final,
arran d’un penal a Sufi, ell va transformar-lo amb el 0-3”. El
Camarles, cinquè, està a 6 punts del segon, el seu proper rival, el Valls: “un partit il.lusionant que sabem que serà molt
complicat però que afrontem amb ganes de poder seguir amb
la bona dinàmica”, deia el tècnic. Amb el Valls podrà debutar
el darrer fitxatge, Hermann, jugador de la Costa d’Ivori.
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El Batea va sumar un punt al Vendrell (1-1). Segons Sergi
Navarro, tècnic del Batea, “vam jugar molt ben posats davant
d’un bon equip, que sobre tot ho és ofensivament. Vam poder controlar-lo, ben replegats i esperant la nostra opció que
va arribar amb una gran assistència de Gustavo i la sortida del
porter va ser un penal que hagués pogut ser vermella. El porter va veure groga”. Agustí no va transformar-lo i del 0-1 es
va passar, poc abans del descans, a l’1-0. Un cop dur. A la represa, segons Navarro, “vam passar uns minuts complicats
però ens vam refer. Vam buscar més presència ofensiva amb
Miguel, jugant amb dos puntes. Vam fer un pas avant. El Vendrell no va poder decidir i nosaltres vam empatar amb un gran
gol de Miguel. L’equip no va renunciar a res i va acabar jugant
a la seua àrea, amb un gol anul.lat al minut 93 arran d’un córner per una falta que jo la veritat és que no vaig veure. Content de l’equip i la seua reacció”. El gol anul.lat va crear molt
malestar entre els aficionats terraltins. El Batea visita la Cava,
equip que fins l’octubre estava entrenat per Sergi Navarro.
Partit especial per al tècnic. El Batea ha de seguir lluitant per
allunyar-se de possibles compensacions.

La Cava rebrà diumenge el Batea
que entrena Sergi Navarro
La Cava va perdre al camp del Cambrils Unió (2-1). Segons
Isaac Fernández, “potser vaig pecar de no mirar més per intentar assegurar l’empat enlloc d’anar a buscar la victòria. Llavors ens van agafar i ens van fer el 2-1”. El tècnic afegia que
“la primera meitat nostra no va ser gaire bona però, tot i això,
vam reaccionar quan ens van fer el gol, aconseguint Padillo
l’empat. A la represa vam estar millor i la veritat és que hagués pogut passar de tot. Ells van tenir opcions però també
nosaltres feiem sensació de perill per emportar-nos el partit. Ja
he dit que potser hagués pogut armar més l’equip defensivament, enlloc de buscar més possibilitats ofensives. Ells ens van
fer el 2-1 i després, amb 10, ja no vam poder empatar. En
qualsevol cas, content de l’equip tot i tenir més baixes, com
era el cas de l’Eric. Hem perdut dos partits contra equips de la
part alta de la taula i hem vist com s’ha frenat la ratxa. Per
aquest motiu el partit de diumenge és molt important, contra
el Batea, per a poder recuperar la bona dinàmica de resultats.
Serà un partit complicat perquè és un equip que està en un
bon moment, tot i la derrota a casa amb el Cambrils, que juga ben col.locat, amb intensitat, i que surt bé a la contra”.

3A. CATALANA. JA FA 10 JORNADES QUE NO PERD (24 PUNTS DE 30)

El Perelló venç
a Roquetes
i segueix
imparable (1-2)

El Perelló ja fa 10 jornades que no perd (24 punts de 30). Va guanyar en temps afegit a Roquetes (1-2) en un partit obert en el que es va avançar amb gol de
Pedrosa, que va pentinar una falta que va traure Narcís. A la primera meitat al Roquetenc li va costar, tot i crear diverses aproximacions. El partit va tenir anada
i tornada i els de Roquetes no van poder controlar la pilota com els agrada davant d'un Perelló que no va renunciar a buscar el segon gol. A la represa, el duel
es va fracturar. El Perelló, en accions a pilota aturada, va poder decidir. Fins a tres ocasions per fer-ho. El Roquetenc, amb Marc Alegre al camp, va poder empatar amb dues rematades que va evitar Marc Andreu, porter perellonenc. El duel estava obert i Marc Alegre va empatar al minut 89 arran d’una gran jugada personal. El Roquetenc es va quedar amb deu per l’expulsió de Ramon. Als tres minuts d'afegit, un penal que va ser-ho, a favor dels visitants, va significar l'1-2. Pedrosa no va perdonar. El Roquetenc va iniciar un cicle de set partits seguits a casa. El Perelló continua en ratxa, amb Molinos a la banqueta.

DEMÀ CATALÒNIA-REM BITEM, DERBI AMB DOBLE VALOR PER LA SEGONA PLAÇA

Malestar a l’Olímpic, pel partit amb el Cata (1-3)
El Catalònia va fer un pas avant en les seues aspiracions, en guanyar al camp d’un Olímpic de Móra d’Ebre que va acabar molest amb l’arbitratge (1-3). Segons Paco Muñoz, tècnic de l’Olímpic: “el Catalònia
és un gran equip, un ferm aspirant a l’ascens. I no li trac cap mèrit. Però no sabrem mai quin hagués estat el resultat en un escenari que no hagués estat corromput per l’actuació arbitral amb un repartiment,
per nosaltres, indiscriminat de targetes (fins a nou). Ens vam quedar amb deu abans del descans i amb 9
al minut 75, de forma rigorosa. Al descans el segon entrenador li va recriminar a l’àrbitre la seua actuació i va contestar-li que érem nosaltres els que estàvem fent moltes faltes i que, a més, el Catalònia s’hi
juga molt en el partit. Aquest comentari va ser ofensiu. Pel demés, el Catalònia va ser efectiu a pilota aturada i va rendibilitzar les ocasions. Ens hagués agradat competir contra un gran equip en un altre contexte, amb futbol intens, agressiu esportivament parlant i amb ritme, però no d’aquesta forma”. Per la
seua part, Nando, tècnic del Catalònia, manifestava que “victòria molt important i treballada al camp
d’un Olímpic que és un bon equip i que ens va dificultar molt el nostre joc, per la seua pressió. Nosaltres
vam estar encertats en accions a pilota aturada i també molt ferms en l’aspecte defensiu”. El Cata, segon, rebrà demà dissabte el R. Bítem, en un derbi amb doble valor en la lluita per les primeres places.

JOAQUIN CELMA

El Valls serà subcampió
L'Amposta ha cedit la segona plaça. Va arribar a ser líder però ara l’han
passat Tortosa, Valls i Cambrils i atenció amb el Camarles. L'equip de
Beto segueix posat però ara no li acompanyen els resultats, tot i no perdre. De les últimes 8 jornades, només una victòria i set empats. El fitxatge d’Ivan Páez és important. Diumenge guanyaran al Segur. Segon empat
consecutiu del Tortosa a casa contra equips de la part baixa. Ull a la propera jornada: si perd Valls a Camarles i el Cambrils a Roda, el Camarles
es posaria darrere de l'ascens. L'equip de Xavi no ha perdut en camp contrari on només ha rebut sis gols. I en els últims 7 desplaçaments només ha
rebut un gol. Pas de gegant de l’Ulldecona, sempre vaig dir que era més
rendible Amado que Oriol. El temps m’ha donat la raó. Oriol ha causat
baixa i Amado, que només ha jugat 10 partits de titular, ha fet 11 dianes.
Bestial. Canvia la dinàmica del Batea, últims sis partits i només una derrota, i contra el Cambrils. Diumenge Sergi Navarro visita al seu exequip, la
Cava, morbo total. La lliga cada vegada més clara. Tortosa serà campió i
Valls subcampió. Té motius el seu mister, López, que és un gat vell:
"estem en el millor moment de la temporada".
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La Volta ciclista a Catalunya
arriba pendent del temps al Port
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Valoració positiva de la participació
del port de la Ràpita a la fira Seatrade
La destinació turísitica en surt reforçada

Avui divendres, etapa Valls-Port de Caro. Demà, Tortosa-Reus
Dues etapes de la 97a recorren diversos punts del
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La 5a etapa de
la competició, avui divendres, sortirà de Valls i arribarà al Port de Caro. S’haurà
d’esperar per la climatologia
i per si neva més al Port.
Aquesta etapa té una distància total de 182 Km. Al dia
següent, a la 6a etapa, els
participants recorreran la
distància de 189,7 km entre
Tortosa i Reus.
Restriccions en la circulació
viària a Tortosa.
Avui divendres, el pas de la caravana 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, avinguda 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 trànsit del tram urbà de Tortosa entre les 15.30 i les
17.30 hores aproximadament, excepte per als vehicles d’emergència. Des de l’Ajuntament s’informarà
als diferents centres d’ensenyament de les restriccions de trànsit i possibles afectacions durant l’horari
de sortida escolar. Es demana a la ciutadania atendre les indicacions dels agents de trànsit, evitar agafar
el vehicle durant les hores assenyalades i no estacionar en tot l’itinerari que recorreran els ciclistes.
Aquelles persones que vulguin accedir al Port el divendres 24 han de saber que a partir de les 9 hores
el trànsit quedarà restringit, i des de les 11 hores aproximadament tallat completament el pas de vehicles a motor.
L’endemà dissabte 25 de març, la Volta disputarà la sisena i penúltima etapa, amb sortida des de Tortosa
i final a Reus. Entre les 8h i les 12.10h –hora prevista de la sortida- quedarà tallada al trànsit l’avinguda
Generalitat, entre el carrer Rosselló i la plaça de la Pau. Els ciclistes es dirigiran cap a la C-12, creuant el
pont de l’Estat, avinguda Colom, Rambla Catalunya i plaça Corona d’Aragó, trajecte que quedarà tancant mentre passi la caravana i immediatament alliberat una vegada hagi sortit de la ciutat.

Joan Pere Gómez, a l’estand de Ports al fòrum internacional Seatrade.

Ports de la Generalitat ha fet un balanç positiu de la bona rebuda
que va tenir el port de la Ràpita i la destinació turística entre les
companyies de creuers més importants que operen a la
Mediterrània occidental, a la fira Seatrade.
El gerent de Ports, Joan Pere Gómez, va valorar la participació a la
fira Seatrade: “estem satisfets de la feina feta aquests dies a l’aparador més important del món de creuers”, i també va destacar:
“ens congratulem perquè responsables de companyies americanes
de luxe han mostrat interès pel port de la Ràpita i les Terres de
l’Ebre”. Així mateix, es van mantenir reunions amb diferents operadors que van mostrar interès per l’oferta turística del territori per
als creueristes i per als navegants en general. Aquest professionals
van valorar en clau positiva l’entorn natural del Delta, la cultura, la
gastronomia, els esports i l’oci. “Tenim un paratge únic que hem
de cuidar i potenciar per atreure un turisme sostenible que ajudi a
dinamitzar el territori”. El port de la Ràpita i la destinació turística
es promouen davant la indústria creuerística amb la marca Delta
Ebre Port. Les institucions compromeses a les Terres de l’Ebre en
treballar pel creixement de l’activitat creuerística a la costa ebrenca són les següents: Ports de la Generalitat; Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, el Patronat de Turisme Terres de l’Ebre i la
Cambra de Tortosa.
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3A CATALANA. PERE MARTÍNEZ (GANDESA) VOL AJUDAR AL FLIX
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AMETLLA-PINELL 2-2

NOU TÈCNIC I 3 FITXATGES A VILALBA

El líder la Sénia goleja un Flix que cau en descens

L’Ampolla es refà

Un empat que no satisfà

La Sénia va golejar un Flix que només ha sumat 1 punt de 36 i que ja cau en zona de descens
directe (1-5). Segons Rius, tècnic del Flix, “victòria plàcida del líder, que és un equip molt potent
i que es va imposar. Destacar que nosaltres vam estar millor que altres jornades, oferint una altra imatge, amb simptomes de millora. No jugarem sempre contra el líder i penso que amb
aquesta actitud, podem aconseguir la victòria que manca per revertir una situació que és preocupant però que lluitarem per sortir-ne. Mentre hi ha vida hi ha esperança”. El Flix va reclamar
un penal amb el 0-0 i que el 0-1 va ser el fora de joc: “fou anècdotic perquè la Sénia va ser molt
superior”. El jugador Pere Martínez (Gandesa) vol ajudar fitxant amb l’equip del seu poble. Serrano, de la Sénia, manifestava que “possiblement, vam fer un dels millors partits fora de casa,
la veritat és que sobre tot a la primera meitat vam jugar força bé, dominant la pilota i tenint moltes ocasions. Va costar arribar el primer gol, però Xavi va fer-lo i en deu minuts vam sentenciar
amb gols de David i Pol. A la segona part, aviat, Lleixà va marcar el 0-4 i el partit es va trencar.
El Flix va marcar i va tenir altres opcions així com nosaltres a la contra, fent Capi l’1-5”.

L’Ampolla va guanyar el Vilalba (3-1) i es recupera, a casa, de les derrotes fora. Es quart a
sis punts del segon. David Burgos, tècnic de
l’Ampolla, deia que “ens va costar perquè vam
estar un xic espessos en la creació davant d’un
equip ben situat i que ens pressionava. Ens va
faltar més velocitat, tot i tenir la pilota i controlar el joc. Malgrat això vam fer l’1-0. A la represa, amb els canvis, l’equip va tenir més frescura i vam decidir amb dos gols més que van
sentenciar”. El Vilalba està compromés. Ha fitxat al tècnic Cotaina i a 3 jugadors: Leo (exAmpolla) i Gaston i el davanter Oriol (Ulldecona).

Des de l’Ametlla: “Xavi Fades, aprofitant una
centrada de Rullo, va fer l’1-0. Però el Pinell va
remuntar en tres minuts (22 i 25). A la represa,
conscients del que ens jugàvem, vam sortir a
totes i Fages va empatar. Vam fer un gran esforç que el públic va agrair. Van haver decisions
arbitrals discutides com dos penals no xiulats i
l’expulsió al seu central (fou només groga)”.
Blai, delegat del Pinell: “resultat just en un partit marcat per la necessitat. A la represa, a l’inici, vam tenir dues ocasions, i un gol anul.lat a
Reduan, per matar el partit. De l’1-3 es va passar al 2-2 i ells van apretar fins el final”.

DECIDEIX A LA REPRESA, CONTRA EL CORBERA (6-1)

VA GOLEJAR EL S JAUME (1-5)

VA VÈNCER A S BÀRBARA, EN EL DERBI (2-3)

Cop anímic per l’Aldeana

El R Bítem manté opcions

El Godall surt del descens

L’Aldeana es recupera de la derrota contra el Bítem i manté opcions d’ascens. Va golejar el S Jaume per 1-5. Anton, del
S Jaume, deia que “vam estar bé, però ens va faltar pegada.
Aquesta va ser la diferència. Ells sí que van tenir-la. Potser el
resultat fou molt abultat però res a dir. Malgrat la golejada,
content del treball, no vam jugar tan malament com el resultat indica”. Bartolo, de l’Aldeana: “primera meitat molt anivellada, amb molt migcampisme, i amb poques ocasions i repartides. Important el gol de Marc Garcia. El 0-1 va fer que
el Sant Jaume, que va tenir més la pilota, hagués d’obrir-se a
la represa. I nosaltres vam saber aprofitar els espais, sent letals en les ocasions. Resultat abultat però molt bon partit”.
Robert, Lluc (2) i Eric van marcar al segon temps.

El R. Bítem va golejar el Corbera (6-1) i segueix amb opcions per
la segona plaça. El derbi de demà a Jesús és vital per als de Parra
que estan a set punts del seu proper rival, que és segon. És un partit per seguir en la lluita o per allunyar-se. Del partit contra el Corbera dir que al primer temps va ser igualat, amb un R. Bítem que no
va resoldre i un Corbera que empatava amb gol d’Abde. Però a la
represa, els de Bítem van decidir amb el 2-1. Manu, porter del Corbera, es va lesionar i es va tornar a posar Pani. El R. Bítem, ja més
efectiu, va sentenciar fins el 6-1. Accensi (2), Porcar (2) i Robert (2)
van marcar pels de Bítem. El Corbera, limitat d’efectius, va aguantar fins la lesió del porter. “No hi ha res a objectar, però l’àrbitre no
va estar massa encertat en diverses decisions, com donar el segon i
el tercer gols locals”. Els de Joel estan a 7 punts del descens directe.

Robert Cantó, tècnic del S. Bàrbara, deia que “partit
molt travat a la primera meitat en què, tot i avançar-nos,
el Godall ens va empatar. Amb l’1-1, a la represa el partit va ser obert amb ocasions a les dues porteries i alternatives. Penso que, dins de les alternatives i les ocasions
dels dos, un empat hagués estat el més just”. Joan Subirats, tècnic del Godall, es va enfrontar a l’equip de la
seua població. Joan deia que “victòria important i felicito els jugadors per guanyar al camp d’un Santa Bàrbara
que disposa d’un gran equip, amb jugadors de categoria
superior. A la represa, vam estar, amb els minuts, millor
fisicament. Vam tenir més ocasions, amb un penal no
xiulat. Crec que vam ser justos vencedors”.

REFORÇ MORAL PER AL JESÚS I MARIA (2-2)

4A CATALANA. L’AMPOSTA, TERCER, ESTÀ A DOS PUNTS DELS ARNEROLS

La derrota de l’Arnes ajusta la segona plaça

L’Alcanar es despenja
El J. i Maria va empatar en la seua visita al camp de l’Alcanar (2-2). D’aquesta forma, tot i ser cuer, veu recompensat
el seu partit amb un empat de prestigi. L’Alcanar, ara a 12
punts de la segona plaça, ja queda lluny de l’ascens.
José F. Mora, tècnic de l’Alcanar, explicava que “partit similar a d’altres d’aquesta lliga. Ens vam avançar amb gol
d’Adrià i semblava que podia ser un partit còmode perquè
havíem tingut diverses ocasions clares davant del porter i, a
més, vam fer tres pals. Però ells, en una contra, ens van empatar. Després, arran d’una jugada dubtosa per fora de joc,
Chimeno va marcar el 2-1. No obstant, al final de la primera
part ja no vam acabar amb bones sensacions. I a la represa el
J. i Maria va còrrer i va lluitar molt. Va empatar i va tenir 3 ó
4 ocasions clares per a guanyar. Nosaltres en vam tenir alguna com un altre pal d’Adrià”. Mora afegia que “no és excusa però estem molt limitats d’efectius i ara la situació ja se’ns
ha complicat molt. Lluitarem per acabar el més amunt possible”. Ito Galve, del J. i Maria: “empat meritori i que ens reforça la feina que fem. Lamentar el segon gol local en clar fora de joc, de 3 ó 4 metres. Vam reaccionar a la represa quan
vam empatar i vam tenir més opcions”.

El líder Móra la Nova veu aplanat el
camí per ser campió. Està a 8 punts del
segon i 10 del tercer, amb un partit
menys. Diumenge va golejar a Camarles
(2-5). Santi Forastero, tècnic del Camarles, deia que “la contundència en la rematada del líder va decidir un partit
obert i amb alternatives. Al descans es va
arribar amb empat a 1. Gran gol de xilena del Móra a la sortida d’un córner i
empat amb gran jugada i gol de Marc. A
la represa, arran de dos córners i en segones jugades, el Móra va decidir amb
l’1-3. Nosaltres vam intentar-ho i vam
seguir lluitant però davant teníem un
equip molt potent, amb molta pegada i
ens va guanyar justament per aquest
motiu”. Lizaso, del M. Nova, deia que
“a la primera meitat no vam tenir moltes
ocasions, ells estaven ben tancats i bus-

La Sénia, impecable

caven la contra. Rafik, de xilena, va fer
un golàs; però ells van empatar després.
A la represa, aviat, vam marcar dos gols
i ja ens vam imposar. Valorar la victòria
perquè vam haver de treballar molt per
obtenir-la davant d’un equip que, sobre
tot al primer temps, ens ho va posar molt
complicat”. L’Arnes va perdre a casa
amb un reforçat Ascó (3-4). I veu reduit
el seu avantatge, que ara és de dos
punts respecte el tercer, l’Amposta B. Toni Calafat, de penal, va fer el 0-1. A la represa, Raul, de penal, va empatar. Llavors per fora de joc es va anu.lar un gol
a l’equip local. Del 2-1, es va passar, en
3 minuts, a l’1-3, gols de Calafat i Gordo. L’Arnes a l’heroica va remuntar, amb
gols de Raül i Xavi. Havia fet el més
complicat però a darrera hora, arran
d’un córner “desafortunat” pels locals,

Jordà va establir el 3-4. L’Amposta va
vèncer el Xerta (1-0) i està a 2 punts de
l’Arnes. Cristian, de l’Amposta, del partit,
deia que “el Xerta, ben tancat, va fer
una bona feina. Nosaltres vam dominar i
vam buscar obrir el camp. I vam fer l’10. Ells van seguir igual i nosaltres dominàvem però sense concretar les arribades. I per això vam donar vida al rival i
no hagués estat just però el Xerta al final
va obrir-se i va disposar de les opcions
per empatar”. L’Amposta visita el líder,
demà dissabte. Sisco Martí, del Xerta:
“l’Amposta va dominar, avançant-se
amb un gol un xic afortunat. Però ocasions del tot clares tampoc va fer-ne
moltes i és que vam treballar bé en defensa i a final vam obrir-nos i vam tenir
l’opció per empatar. La seva victòria és
justa” (més info a la plana següent).

L’opinió de Joaquin Celma

La Sénia, impecable. En les últimes cinc jornades porta un mitjana golejadora de 4,6 i s'ha col·locat com a quart equip de Catalunya fins a Tercera catalana més golejador.
Però, tot i la seua situació privilegiada, no té un calendari fàcil fins a final de temporada. I diumenge rebrà el Godall, equip aquest que pot donar la gran campanada doncs
està en un gran estat de forma, amb tres victòries en les últimes 4 jornades. L'equip de Serrano té un calendari pel que l’ascens se li pot entravessar. Sis partits fora del seu
camp i, a més, encara no ha tingut ni una crisi de resultats en aquesta campanya. 20 victòries, 84 gols i zero empats.
En la jornada passada van guanyar els cinc primers. En la propera hi ha dos partits claus que poden definir molt la resta de campanya: Aldeana-Alcanar i Catalònia, R-Bítem.
Si guanyen Catalònia i Aldeana deixen gairebé KO al Remolins-Bítem. Si perd l’Aldeana o el Catalònia, deixaran gairebé garantida la promoció a la Sénia. I compte amb el
Remolins-Bitem que torna a estar en un gran moment. Una setmana més va decebre l'Alcanar, si que tenia baixes però no va poder vèncer el cuer.
La propera temporada s'espera una revolució en aquest equip, amb la filosofia actual no ha acabat de rutllar.
Gran Perello: a la 1 volta va aconseguir 18 punts. En el que portem de segona, en porta 14. El mateix que el Corbera, 14 a la primera i en la segona, tot i la golejada a Bítem,
ja en porta 12. Crisi total a Flix però Rius té esperances. Arribarà Pere del Gandesa i potser algun davanter de Tarragona.
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CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (82-61). SOROLLA TORNA
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CARME FRANCH I PAU ALAIXENDRI MILLORS ESPORTISTES DE L'ANY

Derrota dolorosa

Premis esportius de Jesús

La visita al camp de Lluïsos de Gràcia no
va resultar gens agradable per a l’equip de
Les Vinyes del Convent CB Cantaires,
igual que tampoc ho havia estat el partit
de la setmana prèvia per diferents factors.
Les Vinyes del Convent C. B Cantaires Tortosa en cap moment es va trobar còmode
en aquella pista, i va desplegar un joc ple
d’ansietat, imprecisions, impaciència i una
defensa inexistent sobretot en un primer
quart per a l’oblit. Un 23/07 marcaria la
resta de l’encontre, ja que era un llast molt
difícil de suportar i aixecar. L’equip tortosí
guanyava el segon període 20/23 mentre que el tercer es perdria de 8 punts i en l’últim el
resultat era de 17/17 iguals. La diferencia va ser abultada amb un resultat final de (82-61)
deixant en un segon terme la ratxa positiva de sis victòries seguides i pràcticament assegurada de manera matemàtica la permanència a Copa Catalunya un any més. Un objectiu
únic i clar des d’inici de temporada. Aquesta derrota col·loca el CB Cantaires cinquens a la
classificació a una victòria de les places d’ascens. En la propera jornada, rebrà el C.B. Roser.
Jaume Sorolla ha posat punt i final a la seua primera temporada a la Universitat Valpariso.
El pivot tortosí reforçarà al Cantaires Tortosa en el tram final de temporada.

El passat dissabte, 18 de
març, com a acte final de la
“III Setmana de l’Activitat
Física i la Salut” es va fer un
reconeixement públic als
millors esportistes i entitats
esportives locals pels mèrits
esportius obtinguts durant
l’any 2016. Un cop exposades les candidatures presentades per les diferents entitats, el jurat va passar a
votació i va decidir que els
guanyadors del premi a l’esportista jesusenc de l’any 2016 eren la parella de ball de saló Pau Alaixendri i Carme Franch.
D’altra banda, el moment més emotiu fou quan es va recordar a Juan Tomàs Ballano. La
seua dona i els seus dos fills Noèlia i Jordi van recollir el guardó davant la llarga ovació de
tota la sala d’empeus. Jesús Ferrando, cap d’esports de Canal TE, va presentar l‘acte.

Simón, nou delegat territorial de la Federació d’Handbol

DEL CLUB PATÍ L’ALDEA

Centre Esports Tortosa
CE Tortosa 24 (11)-BM Polinyà 16 (4). Nova victòria de les
infantils. Tot i la relaxació de l’inici de la represa, es van acabar imposant. Infantil Masculí. CH Sant Andreu 10 (5) - CE
Tortosa 21 (6). Els jugadors del Tortosa van ser superiors al
rival, però en alguns moments els del Sant Andreu els van
fer patir. Cadet Femení. CE Tortosa 29 (16)-CH Martorell
27 (17). El cadet femení va aconseguir una meritòria victòria davant d’un rival molt complicat. Cadet Masculí. CE
Tortosa 45 (22) - CH Canovelles 25 (11). Molt bon partit
dels cadets en el que sempre van ser superiors. Sènior
Masculí “A”. CE Tortosa 28 (14) Cerdanyola 26 (15). Els
sèniors rebien la visita del Procer Cerdanyola "A", actual
líder del grup B de segona catalana. Partit molt disputat i
igualat, amb avantatges curts al marcador, fins a 10 minuts
del final quan l’avantatge local de 3 gols i dos penals aturats pel porter tortosí van decidir.

4A CATALANA

Nova derrota del sènior masculí de primera
El sènior masculí de primera catalana va rebre l'Arenys. Nova derrota que minva les
opcions: 1-3 (15-25, 26-24, 18-25 i 23-25). El sènior femení rebia al Jaume Callis.
Aquestes van imposar-se per un contundent 3-0 amb parcials (25-23, 25-16 i 25-21).
El cadet femení va rebre a l'Institut Montserrat. 3-2 amb parcials (25-21, 19-25, 25-19,
25-27 i 15-8). D’altra banda, el cadet masculí va jugar contra l'Institut Anna Gironella
Mundet. 3-0 (25-20,25-11 i 25-13).
Per últim, l'infantil femení vas rebre al Begues. Va demostrar una setmana més, que el
seu joc va millorant i, amb esforç i tenacitat, van aconseguir una victòria molt important
i molt lluitada. 3-2 amb parcials (18-25, 25-15, 24-26, 25-14 i 19-17).

Jaume Fort amb la candidatura
‘Handbol som tots’ es va proclamar
guanyador de les eleccions a la presidencia de la Federació Catalana
d’Handbol. Amb l'arribada de Fort a
la presidència, Xavi Simón, president
del CH Amposta, es converteix en el
nou delegat territorial a Tarragona.

HANDBOL

CLUB VOLEI ROQUETES

Elisa Tomàs, millor esportista aldeana
La patinadora Elisa Tomàs,
del Club Patí l’Aldea, és la
millor esportista de la població durant el 2016. Tomàs,
que va ser guardonada com
a millor esportista del Baix
Ebre en la gala que organitza
el Consell Esportiu del Baix
Ebre el passat mes de desembre, afegeix un nou reconeixement després de la brillant
temporada que va protagonitzar. Durant la Gala es va
reconèixer el treball dels esportistes aldeans i van haver-hi dferents mencions especials.

El tècnic Poley estudiarà prendre accions legals contra un àrbitre

El partit Deltebre-Ginestar va acabar amb empat (1-1). Segons Mario, del
Deltebre, “partit igualat i obert amb ocasions pels dos a la primera meitat
però que a la segona fou molt travat, amb menys possibilitats, sobre tot per
la nostra part. Ells arran d’un córner van fer el 0-1 i nosaltres vam empatar
en temps afegit”. El gol local, “al minut 95”, va comportar protestes a l’àrbitre de jugadors del Ginestar. I aquestes van generar discusions entre jugadors dels dos equips. En un partit d’aquesta lliga, contra l’Ebre Escola, aquest
mateix àrbitre va expulsar a Poley, i el tècnic llavors ja fou sancionat. Segons
el tècnic, “diumenge passat, no li vaig dir res en tot el partit, ni el vaig mirar, tot i que ens va xiular diversos fores de joc dubtosos. Al final, passant
més de cinc minuts, ens van empatar. Van haver-hi jugadors que li van protestar, però res més, ni cap insult i menys agressió. Per la meua part, puc assegurar que tampoc el vaig insultar i menys agredir. Insistir en què no va passar res més, tot i que el seu annex digui el contrari”. Tres jugadors i el mister

del Ginestar han estat sancionats cautelarment. El comitè ha d’acabar d’estudiar al.legacions. Poley admetia que “esperarem a la setmana vinent a
veure quina és la sanció definitiva, si hi ha més partits. Si n’hi ha més, els tres
jugadors i jo, a nivell personal (res tindrà a veure el club) estudiarem la forma legal per prendre accions amb aquest àrbitre perquè s’ha inventat un annex i això ens pot perjudicar. I s’ha d’aclarir. En aquest sentit, a més, agraeixo el comunicat a la Federació que s’ha fet des del Deltebre aclarint que el
que diu l’àrbitre a l’annexe no és cert, i que ho van veure perquè estaven
davant, al meu costat, i que jo no vaig insultar i menys agredir a l’àrbitre.
Això crec que és significatitu i ens reforça per demostrar que hi ha algú que
transforma la realitat”. De la resta de la jornada, destacar que el Masdenverge, quart, va patir per vèncer el cuer Alcanar i que ha reduit distàncies
amb la segona plaça. El Catalònia es refà amb un triomf convincent contra
l’Ebre Escola i el Tivenys allarga la millora vencent a la Fatarella (2-1).

CICLISME. DIUMENGE

IX Trofeu Ciutat
d’Amposta
El proper diumenge 26 de
març, tindrà lloc la novena
edició del trofeu Ciutat d'
Amposta de ciclisme.
La cursa com en els darrers anys és disputarà en
circuit urbà per les rodal.lies
del parc dels xiribecs.
També com en les últimes
edicions la prova serà puntuable per a la copa catalana master 30/ 40.
PREFERENT FEMENINA

Derrota a
Porqueres (3-1)
El Tortosa Ebre necessitava la victòria en la lluita per
la permanència (3-1). Segons el tècnic, Xavi Subirats,
“l’equip va estar bé i mereixia un altre resultat. El 3-1
fou injust. Elles, amb joc directe i accions d’estratègia,
van decidir. Amb el 2-1 podiem empatar però en una
contra va venir el 3-1”.

ESPORTS
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

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

3a Catalana
Els jugadors de l’Ametlla
van mostrar el seu
suport cap el company
Florin, que ha dit adéu a
la temporada.

Formació de l’Ametlla, dissabte passat.

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

P

25a jornada, Primera catalana

1. Balaguer

24 52 23 49

Alpicat-Santboià

1-1

2. Santboià

24 48 26 48

Morell-S Cristobal

0-1

3. S Cristobal

24 37 23 47

V Alegre-Balaguer

0-3

4. Reus

23 44 32 41

Rubí-Vilanova

1-1

5. Almacelles

23 45 24 39

Rapitenca-Almacelles 3-1

6. S Ildefons

24 39 30 39

Vildecans-S Ildefons

0-0

7. Rapitenca

23 33 27 37

Vilaseca-Lleida

0-2

Equip

Igualada-Reus

2-1

P

Rem Bítem-Corbera 6-1

4. Ampolla

25 66 33 49

Ampolla-Vilalba

3-1

5. R Bítem

25 53 28 48

Alcanar-J i Maria

2-2

6. Alcanar

25 49 40 43

Vendrell-Batea

1-1

Catllar-Ulldecona

1-2

Salou-Riera

5-0

Valls-Hospitalet

3-1

Tortosa-Roda Berà

1-1

25 36 20 44
25 50 52 35

8. la Cava

25 35 41 34

9. Vendrell

25 34 30 32
25 33 44 31

Gandesa-Amposta

11. Igualada

23 37 42 29

12. Vilaseca

23 29 40 28

13. Alpicat

24 33 43 28

diumenge

24 31 47 28

Santboià-Morell (12h)

15. Suburense

23 27 38 22

Balaguer-St Ildefons (17h)

diumenge

25 43 59 26

Riera-Catllar (12h)

13. Segur

25 36 51 25

la Cava-Batea (16.30h)

14. Roda Berà

25 33 33 24

16. Rubí

23 20 41 14

17. Morell

24

15. Torredembarra

7 56

2

Igualada-Viladecans (17h)

1. M. Nova

RESULTATS

GF GC
77

18

64 Catalònia-Ebre E

2-0

Tivenys-Fatarella

2-1

Batea-Benissanet

4-0

2. Arnes

79

30

56

3. Amposta

66

26

54

4. Masdenverge
5. Ginestar
6. Ebre E
7. Catalònia

70
59
47
53

34
38
47
42

50

9. Batea

45

59

30

10. Xerta

44

54

30

PRÒXIMA JORNADA

11. Fatarella

43

53

30

dissabte

12. Bot

47

68

28

Arnes-Ascó

M Nova-Amposta (16.30h)

13. Tivenys
14. Ascó

41
52

60
60

28
28

Alcanar-Camarles (16h)

15. Benissanet
16. Camarles

30
45

53
73

24

Benissanet-Deltebre (16h)

22

Xerta-Catalònia (16.30h)

55

22

52

50
46

37

18. Alcanar

21
25

65
73

15
11

Fatarella-Masdenv. (16.45h)
Ginestar-Arnes (16.45h)

Amposta-Segur (17h)
Gandesa-Vendrell (17h)

33

Equip

Guineueta-AEM

3-2

At Prat-S Andreu

2-1 1. Alcanar

La Roca-S Gabriel

0-0

Porqueres-Tortosa E

3-1

S Pere-Pardinyes

1-4

F At Vilafranca-Cerdanyola

0-2 4. Ulldecona

C Clar-Pontenc

1-5

Fontsanta-Molins

1-1

GF GC

P 18a jornada

38

26

36

8. At Prat

37

38

33

9. Pontenc

45

56

32

2. Aldeana

20

49

78

22

42

44

42

32

11. S Gabriel

42

37

28

12. Molins

34

48

26

13. Tortosa E

32

49

21

14. La Roca

22

48

18

4-4

Arnes-Rem Bítem

0-2

70

48

35

53

38

33

5. S Bàrbara

47

33

29

6. S Jaume

59

48

27

7. Gandesa

45

58

22

Gandesa-S Bàrbara
S Jaume-Tortosa E

AEM-S Pere
10. AEM

Ginestar-J i Maria

Ulldecona-Olimpic

3. Olimpic

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar-Aldeana

GF GC

P

1. Alcanar

46

18

40

2. Roquetenc

50

21

39

3. Vinaròs

49

22

39 Vinaròs-Tortosa

3-2

4. Amposta

52

19

35 Rapitenca-Aldeana

1-3

J i Maria-Amposta

0-8

5. Aldeana

41

20

31
Ametlla-Perelló

7-0

6. Rapitenca

47

27

28

7. Tortosa

62

43

25

PRÒXIMA JORNADA

8. J i Maria

44

61

20

sabte 17.30h)

8. Ametlla

31

31

17

Jesús i Maria descansa

9. J i Maria

28

51

14

76

30 111

Canareu-Roquetenc

2-5

sus
4-2

PRÒXIMA JORNADA
S Bàrbara-Ulldecona (20.30h)

Alcanar-Vinaròs
9. Ginestar

37

64

20

Olimpic-Alcanar (12h)

Aldeana-St Jaume
10. Tortosa E

28

65

18

11. Rem Bítem

27

92

7

R Bítem-Ginestar (16h)

10. Canareu

33

52

14

11. Catalònia

22

47

12

Fontsanta-F At Vilafranca

13
3

0-2

Dissabte

Aldeana-Arnes (sus)

12. Arnes

15

72

5

Tortosa E-Gandesa (10h)

Amposta-Rapitenca
Perelló-Catalònia
Roquetenc-Ametlla

Diumenge

S Andreu-la Roca
16. C Clar

S Jaume-Alcanar

J i Maria-S Jaume (15.30h)
Pardinyes-Porqueres

Pontenc-At Prat
26

descansava

1-1

S Gabriel-Guineueta

15. Guineueta

18a jornada

Equip

0-3

Divendres

Tortosa E-Cerdanyola (dis-

Molins-C Clar

RESULTATS

Catalònia,
118

36

7. F At Vilafranca

Pinell-Olimpic (17h)
Perelló-Flix (17.15h)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

23a jornada

Corbera-S Jaume (17h)

Veterans

Femení 7 Ebre

39

Ascó-Tivenys (16.30h)

17. Ametlla

diumenge
Aldeana-Alcanar (16.30h)

Camarles-Valls (17 h)

RESULTATS

Batea-Bot (17.45h)
diumenge

25 34 48 25

25 36 67 14

3-4

Ebre E-Ametlla (15.30h)

14. Ametlla

18. J i Maria

48

37

Catalònia-R Bítem (16.30h)

25 22 59 15

45

42

25 36 56 26

18. Riera

33

51

Roquetenc-Vilalba (16.30h)

13. Corbera

25 28 57 19

58

8. Deltebre

25 43 48 29

17. Flix

51

6. Porqueres

12. Pinell

dissabte
Ametlla-S Bàrbara (17h)

25 24 46 17

28

2-2

25 41 41 30

17. Salou

66

Bot-Ametlla

11. S Bàrbara

PRÒXIMA JORNADA

la Sénia-Godall (17h)

3-2 3. Fontsanta

40

25 46 51 33

J i Maria-Ampolla (17h)

57

1-1

10. Olimpic

25 37 62 21

29

Deltebre-Ginestar

25 42 52 34

16. Godall

Masdenverge-Alcanar

41

9. Roquetenc

25 28 59 17

88

2-5 5. S Andreu

2-3

25 47 65 36

16. Catllar

1. Pardinyes

Amposta-Xerta

S Bàrbara-Godall

8. S Jaume

25 37 55 22

P

Camarles-M Nova

1-3

25 37 35 38

15. Vilalba

GF GC

1-0 4. S Pere

Olimpic-Catalònia

7. Perelló

Ulldecona-Tortosa (17h)

Equip

2. Cerdanyola

1-5

Torredembarra-Salou (17h)

CLASSIFICACIÓ

P 25a jornada 4a catalana

1-5

Flix-la Sénia

25 28 45 21

Femení. Preferent

Quarta Catalana

2-2

S Jaume-Aldeana

Hospitalet-Reddis (16.45h)
Roda Berà-Cambrils U (17h)

Vilanova-Suburense (17h)
Almacelles-Rubí (17h)

25a jornada, Tercera catalana

dissabte

Reus-Vilaseca (17.30h)

S Cristobal-V Alegre (12h)

P

1-1

PRÒXIMA JORNADA

25 40 43 30

12. Batea

RESULTATS

25 57 31 52

25 44 15 52
25 48 23 48

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

3. Aldeana

4. Amposta

11. Hospitalet

Castelldefels-Jonquera
Sabadell-Peralada
Granollers-Olot
S Andreu-Manlleu
Muntanyesa-Júpiter
Cerdanyola-Santfeliuenc
Figueres-Vilassar
Palamós-Vilafranca
Terrassa-Ascó (diumenge 17h)
P Mafumet-Europa

Ametlla-Pinell

0-3

Lleida-Rapitenca (17h)

PRÒXIMA JORNADA

25 63 28 55

Segur-Camarles

10. Ulldecona

1-0
6-0
0-0
1-1
3-0
1-0
0-1
2-3
1-0
2-0

2. Catalònia

25 52 21 53

dissabte

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

Roquetenc-Perelló 1-2

3. Cambrils U

PRÒXIMA JORNADA

P
64
62
54
48
47
44
42
41
39
39
38
38
36
35
33
31
30
30
27
27

25 82 37 60

Cambrils Unió-la Cava 2-1

24 24 24 30

GC
29
17
28
35
28
26
45
34
35
33
34
44
30
43
38
23
42
46
40
39

1. la Sénia

25 48 26 54

10. Viladecans

GF
57
54
47
42
38
37
41
36
30
30
34
38
23
35
27
14
26
31
25
24

Equip

2. Valls

6. Gandesa

P
4
6
6
8
7
10
10
7
9
11
10
14
12
13
13
13
10
14
13
15

RESULTATS

25 51 18 61

23 31 28 33

Equip

E
7
5
9
9
11
8
9
14
12
9
11
5
9
8
9
10
15
9
12
9

25a jornada, Segona catalana

1. Tortosa

9. Lleida

CLASSIFICACIÓ

G
19
19
15
13
12
12
11
9
9
10
9
11
9
9
8
7
5
7
5
6

Reddis-Torredembarra 1-4

5. Camarles

24 38 31 36

14. Vilanova

CLASSIFICACIÓ

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

7. Reddis
8. V Alegre

RESULTATS

Segona catalana

Primera catalana
Equip
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12. S Jaume

15

80

1

Tortosa-Canareu
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: RAPITENCA I GODALL

MARC ANDREU (Perelló)
LLUC (Aldeana)

XAVI FAGES (Ametlla)
ADRIÀ SUNYER (Batea)
PAU (Camarles)

Top Secret
vadada:
agradar
que9elclassificats
tècnic del de
Tortosa,
Àngel Garcia,
fesde
pública
a la tele,
al pro*No
* Ullem
a la
últims
1a catalana
i 5 equips
Tarragona.
El desasgrama
Minut
91
de
Canal
Terres
de
l’Ebre,
una
conversa
privada
que
vam
tenir
ell i jo
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
temps
enrera. campanya,
Jo mai faria‘Mochi’,
una cosadavanter
així i, és del
més,
la confidencialitat
per
a miEnésaquessagra*La passada
Tortosa,
va marcar 32
gols.
datai no
ho saben
elsaque
em coneixen.
Aixíporta
mateix,
dir que
elsl’arribada
jugadors del
no
arribarà
la xifra:
ara només
tresvagols.
Amb
de Tortosa
Virgili, és
farien
entrevistes
a
la
secció
‘Megacracs’
de
Més
Ebre.
Doncs
no
és
així
perquè
aviat
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
sortiran
Dani Bel.
Si és cert
queun?.
tres havien donat la seva paraula per
no sónCristian
barats? Ventura
No seriai millor
tenir-ne
només
sortir
(Calsina,
Xavi
que jaen
noquatre
està, i autonomies.
Albert Arnau)Diumenge
i els 3 es van
fer enrere.
*Jordi
Fabregat
ja Anell,
ha entrenat
va debutar
amb el
*A
Flix vanpoblació
fitxar ade
Oriol
en va
pretemporada
els amb
va deixar
penjats.
Grijuelo,
bonLavella
pernil. però
Al maig
tenir converses
l’Ascó,
però ellDurant
volia
aquesta temporada,
va
fitxar
per
l’Ulldecona
i
per
als
entrenaments
eren
tot
excuses.
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
Ha fitxat *A
a Vilalba.
A Ulldecona
araa la
d'uni davanter
deportem
la Rapitenca.
2a catalana,
nomésesperen
un canvi
la cessió
banqueta
a 3a ja en
sis. I el
*¿Qui és setè
el Sergio
Ramos
l'Ebre?
Ricard
Reverter
‘Richi’.és
ElsÀlex
golsCurto,
els marca
de cap
podria
caurede
abans
de És
Nadal.
L'últim
en arribar
exVilalba
i en
els últims minuts, contra l’Ampolla i aquesta setmana a Santa Bàrbara.
i exBatea
*Tres
equips baix
de Tercera
converses
amb Gaspar
CotainaEstupiñà
per fitxar-lo,
*A Vilalba,
el meucatalana
punt de van
vista,mantenir
l'ideal seria
que tornés
a la
finalment
va
acceptar
la
del
Vilalba.
Aquest
serà
el
seu
quart
entrenador
en
el que serporbanqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai sé sap si podria
tem de lliga. Rècord Guines.
*El jugador Pere Martinez va causar baixa al Gandesa per decisió pròpia per ajudar a
Flix. A Gandesa no va acabar d’agradar la manera que va deixar l’equip i a la directiva
estan un xic disgustats.
*En un partit de Tercera catalana, abans de començar, un directiu d’un equip ja ho tenia
clar: "Avui perdrem". Segons ell, les salutacions entre l'altre equip i l’àrbitre van ser
molt amistoses. I van perdre.
*Gran detall dels jugadors de l’Ametlla que van saltar al camp amb una samarreta
donant suport al jugador Florin, que ja ha dit adéu a la temporada.
*Els dos màxims golejadors de 3a catalana són el senienc Callarisa, que ha marcat 26
dianes i cap de penal, i Xescu, del Godall amb 19. Els dos són de la Sénia.

RICHI (Godall)
MARQUÈS (Rapitenca)

DANI PORCAR (R. Bítem)
POL (la Sénia)
AMADO (Ulldecona)
IVAN PÁEZ (Amposta)

GOLEJADORS
1A 2A CATALANA
Nº

JUGADOR

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

Virgili (Tortosa)
arranz (Hospitalet)
Dilla (Gandesa)
Joel (Reddis)
Ferri (Valls)
Eric (Cambrils U)
Caballos (Catllar)
Miguel (Batea)
Carles (Camarles)
Dani (Cambrils U)
amado (Ulldecona)
Sergi José (Rap)
Samu (Cambrils U)
Blasi (Reddis)
agus (Batea)

3A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

22
17
16
15
13
12
12
12
11
11
11
10
10
9
9

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

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

Dalt a l’esquerra, junta del Roquetenc:
Montse Alegret, Borrull, Sergi Cid, Miquel
Campos, Mònica Querol, Teresa Tafalla,
Cortegana, Loli Mulero (presidenta) i
Josep. (No hi són: Génaro, Alfred i Pere).
Baix a l’esquerra, jugadors del Camarles a
l’autocar tornant de Segur on havien fet
història. Al costat, els de l’Aldeana celebrant el triomf diumenge.
DIA DEL PARE. Al centre, Cosido i el seu
fill que juga al Club Bàsquet Cantaires. A
la dreta dalt, Emili Descarrega i el seu fill
que juga a les Teresianes. I a la dreta,
baix, Ramon Castells i el seu fill que juga
al Roquetenc.

4A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

26
19
17
17
17
15
14
14
13
13
12
11
11
11
11

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

Raul (arnes)
Sergi (arnes)
Pau (Masdenv.)
Òscar (amposta)
Joel Roig (Catal.)
Yassine (Camarles)
Yassine (M Nova)
lucas (M Nova)
J. Reverter (Catal.)
Vili (Bot)
Paquito (Ebre E)
Àlex Bladé (Ginest)
Ricard Treig (ascó)
J Sabaté (Ginestar)
Rafik (M Nova)

GOLS
28
21
21
17
17
17
17
15
15
15
14
14
14
13
12

ESPORTS

20

DIVENDRES 24 DE MARÇ DE 2017

www.mesebre.cat

EL MÉS LLEST DE LA CLASSE I EL CERVELL DE L’EQUIP

85

El violinista del CD la Cava

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: SERGI GRAU
Sergi Grau és un referent a
la Cava. Va arribar-hi fa
dos anys i s’ha convertit
en un jugador carismàtic i
estimat per l’afició. Un
actiu amb experiència a la
Segona B amb el Reus i
que també va jugar amb
l’Ascó i la Rapitenca.
Advocat de professió, al
maig farà 36 anys i té clar
que seguirà jugant la temporada propera.
Pregunta: Ets romàntic?.
Resposta: Crec que sí.
Però amb la dona mai sé
sap. El que per a un sembla romàntic per a una
dona potser no és suficient.
P: D’on ve la teua família?.
R: Avis materns andalusos
i avis paterns catalans.
Gent humil que com molta
d'aquella època que va
patir per tirar endavant.
P: El teu lema?.
R: Gaudeix el dia a dia. Les
petites coses són les més
importants.
P: Demana un desig?.
R: Sona a tòpic, però la
veritat és que no tinc cap
desig especial. Sóc feliç a
tots els nivells i no necessito res més. Només que els
meus tinguin salut per a
ser feliços i envellir, principalment que la meva filla i
dona siguin molt feliços.
P: Compta’m una anècdota?.
R: Una de moltes recordo
un partit a GramenetReus, l'àrbitre va xiular l'inici i l'equip local va estar
un minut o dos assegut a
terra, com a protesta per
no cobrar els seus sous.
Així que vam estar un
parell de minuts aturats,
amb la pilota en joc, per
donar-los suport en la seva
decisió.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Arribar a casa, i que
surti la meva filla corrent
per abraçar-me, cridant

"papi".
P: Per què els hòmens som
tan caçadors?.
R: Com? Si són elles les
que ens cacen!!! Al final,
hem d’adonar-nos-en que
són elles les que manen. El
caçador que caça és realment el caçat !!
P: El sexe és perjudicial
abans d’un partit?.
R: No. Que té a veure la
velocitat amb la cansalada... Aprofita el moment, i
després ja veurem com va
el partit.
P: Com vas començar a
jugar?.
R: El meu pare entrenava
als més petits del Nàstic,
així que em portava al
camp des de ben petit.
P: Trajectòria. Futbol base
del Nàstic, Reus Deportiu,
Vilanova i la Geltrú,
Barbastre,
Rapitenca,
Ascó, el Catllar i La Cava.
P: Entens els entrenadors?
R: D'acord et fas gran, els
entens més. El jugador és
molt egoista per naturalesa així que quan ets més
jove segur que no entens
determinades coses, i
quan et fas gran t'adones
que potser tenien raó.
P: Què és el que no t’agrada d’ells?.
R: Que no tinguin tracte
amb els jugadors. Crec
que és important ser proper al jugador.
P: Quin és el millor jugador de les Terres de l’Ebre
amb el que has jugat?
R: He estat 5 anys a la
rapita, 2 a l’Ascó, i ara a la
Cava...se’m fa molt difícil
recordar-los a tots. Però la
passió que posen és més
que en la majoria dels
llocs.
P: Hi ha ‘capos’ en un vestidor?.
R: En tots els galliners hi
ha algun gall. Uns ho són
per imposició, i altres per
rendiment.
P: Si un nen se t’acosta i et

demana un consell, què li
diries?
R: Que s'esforci al màxim,
i no sigui conformista.
Sempre ha de voler més,
esportivament parlant.
P: Si haguessis de definir
què significa futbol què
diries?
R: Per a molts és una
forma de vida. És un
esport, però que vincula la
teva vida. Tardes d'entrenament, caps de setmana
ocupats...la gent que no el
practica no és capaç d'entendre perquè fem tants
esforços per jugar.
P: El jugador neix o es fa?
R: Les dues coses. Hi ha
aptituds que que es poden
millorar i aprendre. Però
n’hi ha d’altres amb les
que ja es neix. Si tens sort,
et toquen unes o altres...
P: Què és el que més t’ha
aportat el futbol?
R: Amics, conèixer gent
fantàstica, i sobretot, gaudir d'aquest esport.
P: Quina regla canviaries
del futbol?
R: Seria més dur amb
jugadors que volen fer mal
a un altre. I intentaria
modificar d'alguna manera el fora de joc per a
situacions tan justes.
P: Un marcatge dur?
R: Més que un marcatge,
recordo una entrada dura,
en un entrenament. Potser

algun veterà que no volia
que un jugador jove arribés amb força des de baix.
Els veterans d'abans no
són com els d'ara. Abans,
era impensable ser jove i
no carregar la porteria i
recollir les pilotes.
P: Per què creus que el
futbol a l’Ebre es viu amb
tanta intensitat?
R: Es viu com una passió.
Sembla que no hi ha grisos, i que les situacions
només poden ser blanques
o negres. Això fa que sempre es visqui en un extrem
o un altre. És bonic, per al
bo i el dolent.
P: T’agrada jugar o guanyar?
R: M’agrada jugar bé i
guanyar. No em conformo
només amb una de les 2.
Vull guanyar, però divertirme en el camp fent un
bon futbol.
P: Quan perds 2-0 jugues
millor?
R: No. Quan guanyes,
sembla que la pressió és
menys, i les cames estan
més soltes. Tens més
marge d'error, i això et fa
estar més tranquil.
P: Quan les pulsacions van
a 1000...
R: Dius coses que no deuries, de les que després et
penedeixes. Fins i tot a
algun company.
P: Quan perds...

By: Joaquin Celma

R: Estic fotut perquè sóc
molt competitiu. Sempre
hi ha unes hores en què
estàs pensant en el partit.
Però quan arribo a casa i
veig a la nena se m'oblida
per moments.
P: El partit més calent...
R: Els Reus-Nastic que
vaig viure a 2B, més que
calents van ser intensos,
però tots vam gaudir per
l'ambient que es vivia. Els
derbis Rapitenca-Amposta
també eren bonics, per
l'ambient de tota la setmana.
P: T’han primat alguna
vegada?
R: Per perdre mai. En
canvi, sí que per guanyar.
En una ocasió, hi havia
diversos equips que depenien d'una victòria nostra,
així que ens van primar. I,
com és lògic, vam acceptar-ho.
P: A què fa olor un vestidor?
R: A suor, humitat ... Però
més enllà d'això, a companyerisme, esforç, emocions...en definitiva, a futbol.
P: És bo que us ‘peguin
canya’ per ser millors?
R: Depèn de la persona.
N’hi ha que necessiten
afecte, i altres que necessiten ‘canya’. És tasca de
l'entrenador saber amb
quin tipus de persona
s'enfronta, i saber treure el
millor d'ell. Personalment,
necessito que em donin
‘canya’, una estirada d'orelles li prova a tothom. És
per pur orgull.
P: Alguna anècdota amb
un àrbitre?
R: A un àrbitre, durant un
partit, li vaig demanar que
em mostrés la groga perquè era la cinquena, per
descansar el següent partit. Així ho havia acordat
amb l'entrenador. Em va
dir que a la mínima falta
que féssim tirés la pilota

contra el terra com a protesta. Així ho vaig fer, i
vaig veure la 5a targeta
groga. Tot seguit, li vaig
donar les gràcies i tots dos
ens vam entendre amb la
mirada.
P: Estàs agust a la Cava?.
R: I tant que sí!!! He trobat
un grup sensacional, i a
molts d'ells els considero
amics. Vull agraïr-los
publicament com em van
rebre i com en tracten.
Tant a ells, com a l'aficio, i
la junta. Sóc afortunat.
P: Temporada complicada,
amb 3 entrenadors. Ara,
amb Isaac, tot i les dues
derrotes, ha arribat certa
estabilitat?.
R: És cert. La 1a volta va
ser complicada perquè els
resultats no eren bons.
Isaac ha estat capaç de
canviar la dinàmica, fruit
del bon treball que està
fent. Ha demostrat ser un
gran entrenador, i personalment es un plaer "treballar" amb ell.
P: Prop de fer 36
anys...seguiràs jugant a la
Cava?
R: He tingut sort de no
patir lesions, i m'agrada
molt el futbol, així que tinc
pràcticament decidit continuar jugant. Que sigui a la
cava o no, no només
depén
de
mi.
Evidentment, estic encantant amb el club i els companys, i si hi ha un lloc on
estic i puc estar agust és
aquí.
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Faves tendres amb
ceba confitada i calamarsets

PER LES FAVES
Netegem les faves i si els calamarsets són congelats, els traiem una estona abans del congelador i si són frescos, els netegem bé, sense
llevar-los la pell, i els tallem en tres o quatre trossos cada un.
Posem les faves netes en una paella amb oli d'oliva i foc fort, les salem i les saltem durant un parell de minuts, hi afegim un parell de
grans d'all picats, remenem durant un minut més i hi tirem els calamarsets.
Seguim removent a foc fort fins que es vagi evaporant l'aigua que deixen anar els calamars, aleshores hi incorporem la ceba i un raget
de vi blanc, abaixem el foc, tapem la paella i deixem que es vagi coent. Dependrà de les faves, però amb 10 o 15 minuts màxim estaran toves i a punt per menjar. Per decorar podeu afegir tiretes de pernil cruixent.

Ceba Confitada:
Posar en una paella gran un fons d'oli d'oliva i un
parell de cebes tallades a la juliana, salar-les i ferles saltejar a foc fort fins que es comencen a
enrossir. abaixar el foc i seguir remenant perquè
no es cremin fins que es van enfosquint i es van
quedant seques. Ja només cal afegir-hi aigua i deixar que es vagi confitant fins que es tornen a assecar, i tornem a repetir el procés. Si ho fem amb la
paella tapada, triga més a requerir més líquid. S'hi
ha d'estar si pot ser una hora ben bona, i al final
afegim un bon raig de vermut (o de vi blanc, o de
brandi, o del que més convingui per l'ús que li pensem donar). deixar-ho cinc minuts més perquè
s'evapori l'alcohol i l'excés de líquid i ja es pot
apagar el foc, deixar refredar i conservar. en un
pot ben tancat a la nevera aguanta molts dies i es
pot anar fent servir en plats com aquest d'avui.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

20/3 al 19/4
Els teus sentiments amb algú proper poden
ser contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte
a la teva salut, en aquest moment disposes
d’una bona dosi d’energia.

DIVENDRES 24 DE MARÇ DE 2017
SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança
22/9 al 22/10
Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes que has
de modificar. Si tens ocasió, procura allunyarte de la ciutat i sortir al camp.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Vius un bonmoment per a les teves realcions
afectives. Avui estaràs especialment comunicatiu i alegre. Enla teva vida actual predominen els aspectes psicològics sobre els físics.

En relació amb l’amor el teu èxit rau a dins de
les paraules apropiades amb el to adequat.
Avui és un dia perfecte per a relaxar-te i per a
estar més en contacte amb tu mateix.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

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

Potser sigui el moment de prendre una decisió
definitiva en assumptes d’amor, potser hagis
de mentalitzar-te per a comprometre’t de
forma real.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Si vols reactivar la teva vida sentimental, ara
pots tenir tracte amb la gent diversa que et
proporcionaran els contactes que estàs buscant.

www.mesebre.cat
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En assumptes d’amor t’interessa fer les
coses de manera més tranquil·la per a evitar
certs revessos. Respecte a la salut, la teva
constitució és forta i resistent.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En assumptes d’amor atura’t un moment i
observa el que t’envolta. Omple’t del que t’ofereiz el dia. El descans t’ajuda a posar en
ordre el teu cos i la teva ment.

En assumptes d’amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

La força del teu amor de vegades ho demostres amb la teva ambició sentimental i el teu
caràcter intens. Vius un moment idea per a
començar un règim d’aprimament.

En assumptes d’amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim de
forma incondicional. Has d’anar en compte
amb els teus genolls.

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!
Es ven local de
120m2, céntric, equipat per a bar-restaurant, Possibilitat de
lloguer o traspàs
659 728 249
LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527

ES TRASPASSA
BAR
RESTAURANT
La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

classificats

www.mesebre.cat

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
Particular ven pis a
Amposta. Construcció
2007, 4 habitacions, bany,
aseo, cuina + terrassa rentador + electrodomètics,
menjador + terrassa,
bomba de calor, parquing i
traster. Recient pintat.
659700015

SE PRECISA PELUQUERA con experiencia zona Roquetes
645 888 266

VARIS Ñ

SERVEISÑ

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes circuits sencers. Passo a recollir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.
Mario. tlf: 699640547

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

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

mariojaimerivas@gmail.com

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

HABITACIÓN
POR HORAS

TEL 619762458

Tlf. 609 76 12 06
RELAXÑ

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

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

OCUPACIÓ Ñ

ES BUSCA
ADVOCAT
INCORPORACIÓ
I M M E D I ATA

Enviar
currículum a
seleccion@axytconsultoria.com

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

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

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

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258
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L’ENTREVISTA
PARLEM AMB

Joan Rovira
ENCARA TENIM TEMPS
ACTUALITAT
Avui conversem amb el
canta-autor
ebrenc
JOAN ROVIRA que presentarà el seu nou
àlbum, «Encara tenim
temps», demà dissabte
25 a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa. Una
conversa sincera i propera on el canta-autor ens
parla dels seus inicis,
dels moments que està
vivint, de les noves
cançons, de les seues
pors, de la seua gent...

No us perdeu
l'entrevista a la
nostra web
www.mesebre.cat

Isabel Carrasco

