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Trens Dignes desconfia de les promeses ferroviàries de Rajoy

L’Ametlla de Mar. L’Ajuntament ampliarà el
pressupost del 2017 amb més d’1 ME, ‘per
actuacions i sentències’.          
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Móra la Nova
‘Fira Actiu Natura’, nou certamen firal que
tindrà lloc aquest cap de setmana.
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Deltebre. Tret de sortida de la primera
edició de les Jornades  de la tellerina, que
duraran fins el dia 9 d’abril.
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Els treballadors de l’hospital de Móra d’Ebre, ja van mostrar la setmana passada les seues
queixes per l’estat de la gestió del centre, la falta d’inversions i les retallades. El malestar s’ha
traslladat aquesta setmana, a través del comité d’empresa, amb una carta que es va entre-
gar al consell d’administració. Situació incerta i preocupant. Foto ACN P8

Els treballadors reclamen millores

La Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat ha rebut amb total escepticisme les noves promeses d'inversió en
infraestructures ferroviàries efectuades pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el cap de setmana passat.
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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Tracte injust de la Federació

CLUB VOLEI ROQUETES

Avui 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)

Aquest cap de setmana, el sènior masculí de primera cata-
lana havia de desplaçar-se a Pas de La Casa (Andorra) per
disputar la fase final d'ascens a Primera Nacional. Tot i les
previsions metorològiques d'aquest cap de setmana que eren de molt mal
temps, d'aigua i en alguns punts de neu, la federació envia un e-mail a tots els
clubs on demanava sentit comú a la carreterea. En tot cas, els sèniors van aga-
far els cotxes a les 7 del matí en direcció Andorra. Aquests es van trobar tot tipus
de temporal, d'aigua i el més greu: de neu. Amb fortes nevades, van poder arri-
bar al poble de Ponts, però un cop allà, no els van deixar passar els Mossos
d'Esquadra si no era amb cadenes, i tot i això els van recomanar no continuar el
viatge ja que el perill d'accident era molt elevat. L’expedició roquetera, amb els
avisos dels Mossos i amb el sentit comú que demanaven des de la Federació,
decideix donar mitja volta i tornar cap a Roquetes, avisant d'aquesta manera a
la Federació de que no podien continuar el seu viatge.
Tot i l'avís, el justificant dels Mossos i les mil imatges que es van enregistrar
durant el viatge, la sorpresa del club Volei Roquetes va ser que la fase es va con-
tinuar jugant amb la desqualificació del C.V.Roquetes. I a meitat setmana, ens
enterem que també es va disputar la final sense donar cap avís oficial. Realment,
ho considerem un tracte molt injust de la Federació. 

Me siento español 
y quiero votar

OPINIÓ

¿Por qué hemos de sentirnos traidores de nuestra propia persona por pen-
sar que Catalunya podría llegar a ser una nación con voz propia?
Soy una persona sin patria, puesto que nunca me he sentido ni catalán ni
andaluz. Como tantos otros, no soy más que un hijo de inmigrantes
Andaluces, nacido en Cataluña. Como a tantos otros, se me ha inculcado
desde pequeño el sentimiento anti catalán desde mi propia casa.  
Estas vivencias hacen que se generen unos sentimientos en mi interior a los
que ya no puedo renunciar. No obstante, todos nos debemos el derecho a
la reflexión, lo que nos aboca inevitablemente a un dilema moral pero no
debemos de negar la posibilidad de mejorar por el mero hecho de sentirnos
españoles. Tengo la certeza de que la sociedad catalana está preparada para
afrontar nuevos retos sociales y económicos. Lo que ahora he comprendi-
do es que defender esta postura no ha de conllevar una vergüenza interna
ni una negación de nuestros propios sentimientos. Amo España, sus cultu-
ras, sus gentes, sus paisajes, sus tradiciones, me siento español y como
muchos lloré con aquel gol de Iniesta. Si Cataluña fuese un país y hubiera
una final de un mundial de fútbol, yo iría con España con toda mi alma,
pero esto no puede hacer que renuncie a la posibilidad y la ilusión de crear
una nueva sociedad más justa, más actual, más tolerante, y con una pro-
yección de futuro más acorde con los nuevos tiempos que nos avecinan.
Es un insulto a la inteligencia obviar que en este pequeño rincón de Europa
hay un inmenso movimiento social capaz de movilizar de forma pacífica
más de dos millones de personas. La negación de que sus ciudadanos no
puedan expresarse a través de un referéndum de autodeterminación es
igual de absurda como lo fue la negación de que una persona afroamerica-
na no pudiera entrar en un lavabo o de que las mujeres no pudieran votar. 
Espero que estas líneas no sirvan para la confrontación, sino para que
muchos como yo se quiten el peso de sus propias ideas preconcebidas y
abran la mente a una nueva posibilidad.

Raúl P. Ruíz. Director industrial

El govern de CiU i FIC al Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre

s'amplia amb l'entrada d'ERC-AM

ACTUALITAT

El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre d'aquest dimecres
al vespre ha estat l'escenari en què s'ha formalitzat l'entrada al
govern del grup d'ERC-AM. D'aquesta manera, els vuit consellers
republicans se sumen als nou de CiU i al de la FIC per acabar con-
formant un equip de govern de divuit consellers, la qual cosa
deixa a l'oposició tan sols la representant del grup socialista. Un
pas que comportara ̀ alguns canvis de responsabilitats que s'anun-
ciaran aviat.

Voluntat de treballar pel futur de la comarca
Per a la presidenta de l'ens, Gemma Carim, tot plegat "no e ́s res
més que fer palesos els acords que es van prendre abans de for-
mar el govern, amb la intenció de treballar plegats pel be ́ de la
Ribera". De fet, des de l'inici de la legislatura es va parlar d'acords
"temporalitzats" en la formació de comissions i la delegació de
compete ̀ncies a consellers, "deixant la porta oberta a entrar a l'e-
quip de govern". En aquest sentit, Carim ha celebrat que "les
persones que som ara i aquí ens ha ̀gim posat d'acord".
Des de la FIC, Josep Maria Buixeda ha remarcat que "un govern
el me ́s ampli possible és el millor que pot tenir la comarca, ja que
el futur de la Ribera d'Ebre demana tenir un Consell Comarcal
sòlid".
Francesc Barbero, portaveu del grup d'ERC-AM, ha insistit que
"avui cristal·litzen dos anys de coneixement i confiança mútua".

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

Editorial «Tic-tac, tic-tac»
Amancio Ortega, fundador i expresident del grup empresarial tèxtil Inditex, i de la cadena de botigues de roba més coneguda del grup, Zara, dóna 320 ME a totes les comunitats
autonomiques per a la renovació d'equips oncològics. Ortega, que el passat 28 de març va cumplir 81 anys, porta personalement aquest tema a través de la seua fundació. El pro-
grama de la Fundació per a la renovació tecnològica del diagnòstic i tractament radioteràpic del càncer als hospitals públics té un pressupost de 320 milions d'euros per a l'adquisi-
ció de més de 290 equips d'última generació. La Fundació Amancio Ortega (FAO) ha arribat a principis d'acord amb els departaments de salut de totes les comunitats autònomes
per estendre el seu programa de suport a la modernització de les unitats de detecció i tractament radioteràpic del càncer en els hospitals públics. Segons els especialistes en onco-
logia, cada any es diagnostiquen a Espanya més de 200.000 nous casos de càncer, dels quals almenys un 60% necessiten tractament per radioteràpia en algun moment de la seva
evolució. La incorporació d'equipaments d'última generació, com ara la mamografia digital amb tomosíntesis o els acceleradors lineals avançats, permetran realitzar diagnòstics més
precisos i proporcionar als pacients tractaments més eficaços, menys agressius i de menys durada. El programa de la FAO, que ja està en execució a Galícia i Andalusia, té una dota-
ció global de 320 milions d'euros i permetrà l'adquisició de més de 290 equips, d'acord amb les necessitats identificades pels professionals dels serveis autonòmics de salut. La
FAO preveu formalitzar en breu termini la donació als diferents governs autonòmics, donant pas als procediments administratius públics per a l'adquisició dels equips.
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Trens Dignes desconfia de les promeses
d'inversions ferroviàries fetes per Rajoy
L'entitat recorda que el president espanyol ja va incomplir el compromís d'invertir 4.000 MEUR entre 2008 i 2015

Miquel Aubà -a la imatge- ha defensat aquest dimarts a la Comissió de
Medi Ambient i Canvi Climàtic del Senat una moció demanant que el
Govern presenti un calendari d’execució de la construcció del camí de
guarda costera de la Badia dels Alfacs i la dotació d’una partida als pro-
pers Pressupostos Generals de l’Estat. La moció no s’ha aprovat pel vot
contrari del PP, que hi té majoria absoluta. Aubà ha reivindicat la neces-
sitat mediambiental del camí perquè ‘farà possible la protecció i recupe-
ració de la Badia dels Alfacs i es convertirà en un actiu turístic de gran
importància per al delta’. El senador republicà ha denunciat que ‘el camí
de guarda és un exemple de les moltes inversions pendents i incomplides pel Govern de Rajoy, i ens mostra la veri-
table cara del senyor Rajoy, el mateix que ha visitat Catalunya prometent obres i inversions, com aquesta, que mai
acaben d’executar i que portem anys esperant. El Govern espanyol no ha complert els seus compromisos amb la
gent del delta de l’Ebre, ni amb els ajuntaments d’Amposta i la Ràpita’. Aubà ha anunciat que ‘davant els argu-
ments sense fonament que ha fet servir el PP per rebutjar la nostra proposta, engegarem altres iniciatives parla-
mentàries per assegurar que es porti a terme un projecte que van engegar ells i que ara han deixat per fer’. 

El Senat rebutja un calendari per acabar el 
camí de guarda dels Alfacs

Tècnics del Parc Natural
del Delta de l’Ebre allibe-
raran avui divendres, 31
de març, a les 12 h,
2.000 samarucs València
hispànica) a la llacuna del
Port de l’Estany de
l’Ametlla de Mar. També
hi participaran represen-
tants de l’entitat
Paisatges Vius i els alum-
nes de l’IES de l’Ametlla.
Aquests peixos, en greu
perill d’extinció, s’han
criat en captivitat al
Centre Ictiològic del
Parc, on s’hi duu a terme
un programa de conser-
vació i recuperació de
l’espècie. El samaruc és
un dels vertebrats més
amenaçats del planeta
que només es troba a la
península Ibèrica, con-
cretament a les Terres de
l’Ebre i al País Valencià.

AVUI, A L’AMETLLA

La Plataforma Trens
Dignes a les Terres de
l'Ebre i el Priorat ha rebut
amb total escepticisme les
noves promeses d'inversió
en infraestructures ferro-
viàries efectuades pel pre-
sident del govern espan-
yol, Mariano Rajoy.
Segons nota de l’ACN,
"allò que necessita el
territori, i el país, no són
nous anuncis d'inversions
sinó el compliment de les
promeses fetes anterior-
ment", han subratllat. En
aquest sentit, han recor-
dat que l'anunci de Rajoy,
fet aquest dimarts al matí
des de Barcelona, de des-
tinar 1.900 milions d'eu-
ros en rodalies durant
aquesta legislatura signifi-
ca la meitat de la xifra que
"ja s'havia promès el
2008 i encara no s'ha
complit". Més i tot,
subratllen que els 4.000

milions en l'horitzó de
l'any 2025 és la mateixa
quantitat que preveia el
pla d'inversions entre
2008 i 2015, que tampoc
s'ha complit.
L'entitat ha tornat a recla-
mar al govern espanyol
que acabi i posi en marxa
la doble via entre
Vandellòs i Tarragona, la
reobertura de les esta-
cions de Móra la Nova i
Ulldecona, la funcionalitat
íntegra del servei
d'Euromed a les Terres de
l'Ebre per viatjar també
cap al País Valencià i el
manteniment en condi-
cions de les línies R15 i
R16 per evitar les "cente-
nars d'incidències conti-
nuades" en el servei.
"L'anunci d'inversions a
les Terres de l'Ebre, histò-
rica i malauradament, ha
estat més una declaració
d'intencions que no pas

una realitat", addueix la
Plataforma, tot apuntant
que els compromisos
adquirits o bé no s'acaben
materialitzant o, malgrat
ser pressupostades, no

s'arriben a executar. "Es
presenten com a inver-
sions per evitar mobilitza-
cions ciutadanes o perquè
s'apropen eleccions", han
afegit. 

El moviment veïnal 'Prou, AP-7 Gratuïta Ja' ha aportat, aquest
dilluns, nova documentació als Jutjats d'Amposta per intentar
que el Ministeri Fiscal iniciï una investigació sobre presumpte
tràfic d'influències en la renovació de les concessions de l'au-
topista AP-7 i també sobre la finalitat de la construcció de les
rotondes, la limitació de velocitat i la doble línia contínua al
tram ebrenc de l'N-340. Per al col·lectiu, la primera prova és la
darrera sentència que obliga l'estat espanyol a indemnitzar
Abertis per la reducció del trànsit a l'autopista i que avalaria els
seus advertiments sobre els intents dels executius d'afavorir a
la concessionària.

Els veïns de l'N-340 
porten a la Fiscalia 

la sentència a favor d'Abertis

Com aval d'un presumpte tràfic d'influències

El Parc Natural
del Delta

allibera 2.000
samarucs

“Volem el

compliment de les

promeses fetes

anteriorment”

La moció no s’ha aprovat pel vot contrari del PP

Arribada d’un tren Euromed a l’Aldea, amb membres de Trens Dignes a l’estació.
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EN UN MINUT

*CREU ROJA consolida a
Tortosa el programa sobre
la soledat no volguda en
la gent gran. S'han detec-
tat 53 casos i al 2016 es
van atendre 32 persones.

*EL PSC DE L'EBRE titlla
de "maltracte" el pressu-
post que Generalitat des-
tina al territori, lamentant
que “Junts pel Sí hagi
rebutjat 16 de les 31
esmenes que els socialis-
tes havien demanat d’in-
cloure al projecte final de
pressupost”.

*TORTOSA: torna el cicle
'La Primavera Musical'
amb vuit concerts gratuïts
al Conservatori de la
Diputació a Tortosa, a
partir de dilluns dia 3 d’a-
bril. 

*'NO TINC DINERS', és el
darrer treball dels Quicos
que arriba amb la vista
posada a la celebració dels
25 anys del grup.

*La CUP portarà al ple de
Tortosa el canvi de nom
de la plaça Joaquim Bau.

*LA RÀPITA: presentació
del llibre 'Delta', de la
rapitenca Carme Cruelles,
i a la inauguració de l'ex-
posició de fotografies de
Llorens Marin. L'acte
tindrà lloc avui divendres
31 de març a les 19.30h al
Museu de la Mar de
l'Ebre.

*JESÚS prepara una nova
edició de la Fira Litera ̀ria
Joan Cid i Mulet per als
dies 5, 6, 7 i 8 d'abril.
Aquesta onzena convoca-
tòria manté l'estructura
d'altres anys i combina,
novament, conferències,
presentacions de llibres,
premis, activitats infantils,
tallers, etc. L'escriptora
xertolina Francesca Aliern
obre la fira el dimecres 5
amb la presentació de la
seua darrera novel·la:
Negre estalzí.

*LA SEMBRA en sec
s'amplia entre els arrossa-
ries per combatre el cara-
gol maçana, en la cam-
panya d'aquest any, que
just acaba de començar.

*MÓRA LA NOVA: el
Museu del Ferrocarril de
Móra la Nova incorporarà
dos nous vagons.

Més notícies

Enric Roig (PSC) va ca-
rregar contra el govern de
Tortosa per l’embús de la
Volta al pont de l’Estat.
Considera que va haver-hi
falta de previsió i que pot-
ser no es va poder fer res
perquè “quan es va acor-
dar que la Volta passaria
per Tortosa, es pensava
que les obres ja estarien
acabades”. No obstant,
també ha valorat l’èxit de
la cursa i el fet que el
guanyador es va decidir en
l’etapa amb final al Port.
D’altra banda, el PSC Tor-
tosa presentarà una pro-
posta al Ple per demanar
que els ciutadans no hagin
de pagar la plusvàlua d’a-
quells immobles que no
hagin augmentat realment
el seu valor. A més ha fet
una altra proposta dema-
nant una intervenció im-
mediata per a la millora del
parc de Lluís Companys a
Ferreries “donat el seu es-
tat actual”.

‘Embús de la
Volta al Pont
de l’Estat’

Una performance de cuina al mercat municipal de
La Cava fou l’encarregada de donar el tret de sor-
tida a la primera edició de les jornades
gastronòmiques de la tellerina que organitza
l’Ajuntament de Deltebre i la Federació de Comerç
i Turisme (FECOTUR) i que neixen sota el nom de
“All you need is tellerina”.
Les jornades compten amb la participació d’11 res-
taurants i 1 bar que, fins el proper 9 d’abril, oferi-
ran menús diversos que oscil·laran entre els 25€ i
35€.
La Confraria de Pescadors Sant Joan de Deltebre eś
una de les principals recol·lectores d’aquest petit
mol·lusc. De fet, en temporada alta es facturen
entre 800 i 900 quilos diaris.

Jornades Gastronòmiques de la tellerina
A Deltebre, fins el 9 d’abril

Les entitats i centres educatius que treballen per una
societat més justa han sigut els protagonistes de la
desena edició dels premis Federico Mayor Zaragoza,
dissabte passat a Tortosa. Les bones pràctiques per
construir un món millor de set iniciatives han sigut
reconegudes. L’exdirector general de la Unesco i presi-
dent de la Fundació per la Pau, Federico Mayor
Zaragoza, va apuntar que l’objectiu d’aquests premis
és “afavorir la presa de consciència per part de tothom
de què tots els éssers humans són iguals en dignitat”.
En la categoria socio-cultural, el primer premi va ser
per a la Fundació Jaume Bofill. El premi Terres de l’Ebre
va ser per a la Fundació ‘Provocant la Pau’. En l’àmbit
educatiu, es va premiar a la Universitat de Girona pel
projecte Inventors4Change. La dotació, que fa perso-
nalment Mayor Zaragoza, és de 5.000 euros.

El govern espanyol ha recordat a Catalunya que no s'au-
toritzarà cap transvasament d'aigua entre conques sense
l'aprovació de les Corts Generals. Ho ha dit el ministre
Portaveu, Iñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa
posterior al consell de ministres a una pregunta relacio-
nada amb el projecte de portada d'aigua des de l'embas-
sament de Rialb que ha d'abastir 32 municipis de la
Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia. Des del
Ministeri d'Agricultura també s'ha difós un comunicat on
es precisa que el projecte de Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya (2016-2021) “no inclou cap
transvasament” i que de moment el Govern no ha pre-
sentat encara cap altre projecte d'abastament per aques-
ta zona diferent al que es va redactar al 2008 i pel qual
només es disposa d'una autorització temporal que va ser
informada positivament per Aragó. L’ACN ha comunicat
que el portaveu del govern espanyol s'ha referit a aques-
ta qüestió després del rebuig que ha generat a l'Aragó el
projecte de portada d'aigua des de Rialb que ha aconse-
guit pactar amb el territori afectat el Govern aquest any
per solucionar els greus problemes d'abastament d'aigua
de boca dels municipis inclosos. El mateix rebuig ha estat
manifestat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre

‘4 garrafes’
D’altra banda, segons informa l’ACN, el president del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Francesc
Benet, ha convidat la PDE a visitar el territori, perquè
“s'adonin que no és cap transvasament encobert, sinó
només per abastir pobles i que només representen qua-
tre garrafes d'aigua".

Premis Federico
Mayor Zaragoza

Dissabte passat, a Tortosa

L'Estat recorda a Catalunya
que no s'autoritzarà cap

transvasament
Sense l'aprovació de les Corts Generals

El cantautor Joan Rovira va presentar
dissabte el segon treball. S’anomena
Encara tenim temps. L’Auditori de
Tortosa, ple a vessar, va vibrar amb el
concert del camarlenc.      Foto: Salva Balart.

Joan Rovira fa vibrar
l’Auditori de Tortosa

Presentació del segon treball

L'Ajuntament de l'Ametlla
ha detectat, durant
enguany, la necessitat de
modificar el pressupost i
ampliar alguns crèdits, per
tal d'incloure la recupera-
ció de l'IVA de la Cala
Gestió, l'aportació del Pla
d'Acció Municipal (PAM)
de la Diputació i altres par-
tides que han sorgit els
últims mesos. La recupera-
ció de l'IVA de La Cala
Gestió ha suposat que
l'Ajuntament no haurà de

fer una aportació a l'em-
presa municipal pel paga-
ment del préstec de la
residència d'avís, i així es
podran destinar uns
440.000 euros a inversions
i despeses. Tal com explica
l'alcalde, Jordi Gaseni, grà-
cies a aquest ingrés «hi
haurà més marge de
maniobra a escala pressu-
postària». 
Les partides modificades
sumen un total
d'1.130.000 euros.

Segons informa
l’Ajuntament, entre les
despeses incloses, hi ha
uns 640.000 euros desti-
nats a les dues sentències,
la del Bon Repòs –dels
90.000 més interessos
pendents en el conveni
signat pel cessament de
l'activitat hotelera– i la de
Les Tres Cales, que anul·la
la municipalització del ser-
vei d'aigua de la urbanit-
zació, valorada en
541.500. A la modificació

també s'ha afegit la pavi-
mentació d'alguns carrers
del nucli urbà i de Les Tres
Cales, valorada amb
265.000 euros la gran part
provinents del PAM 2017.
S'ha inclòs també el man-
teniment, i la conservació
d'infraestructures com ara
la neteja de les platges
amb uns 87.000 euros, o
la reconversió a zona de
vianants d'alguns carrers
del nucli urbà.

L'Ajuntament de l’Ametlla ampliarà el pressupost del 2017 amb més d’1 ME 
“Destinats a actuacions i sentències”

Jordi Gaseni, alcalde de la Cala. 
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El Ple d’Amposta del mes
de març va estar marcat per
la polèmica per l’amortitza-
ció d’un lloc de treball, en el
marc del pla que ha impul-
sat el govern d’Esquerra
per millorar l’organització
interna municipal. Segons
ebredigital.cat, l’oposició
en bloc hi va votar en con-
tra. El govern es va defen-
sar de les acusacions que
especulen que l’acomiada-
ment ha estat motivat per
causes polítiques. Apunten
que han seguit les directrius
d’un informe de la Diputa-
ció que indicava que s’ha-
via de posar solució a
aquesta situació. “Si ha-
gués sigut una voluntat po-
lítica fer algun tipus de pur-
ga o de criba, això s’hagués
fet fa dos anys” ha remar-
cat l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs.

‘Plantilla a mida’
La portaveu del grup

municipal de Convergència
i Unió, Isabel Ferré, en roda
de premsa, va carregar
contra el govern muncipal
a qui acusa d'haver confec-
cionat una plantilla de tre-
balladors municipals "a mi-
da". Ferré ha explicat que
el govern municipal va en-
carregar a una empresa pri-
vada fer un nou catàleg de
llocs de treball per substiu-
tir a l'anterior, confeccionat
per la Diputació: "com en
pràcticament totes les an-
teriors, amortitzen una
plaça i en creen una de no-
va, de manera que aquesta
persona que estava ocu-
pant-la no pugui ni presen-

tar-se. Aquest ha estat el
cas de la plaça d'assessor
econòmic que afecta a un
treballador de més de tren-
ta anys d'antiguitat i amb el
qual l'Ajuntament està ne-
gociant per reubicar-lo”. 

Política "arbitrària"
Isabel Ferré, ha presentat

una fotocòpia d'una circu-
lar que segons ella, hauria
enviat el govern municipal
als treballadors de l'Ajunta-
ment. “En aquest escrit,
se'ls advertia que podien
perdre el seu lloc de treball
si no guardaven el secret
professional o no donaven
informacions veraces als
seus superiors”. 
La portaveu del grup de

CiU creu que la política de
recursos humans del go-
vern d'Esquerra està gene-
rant "un ambient enrarit i
crispat" a l'ajuntament, fins
al punt que, ha dit, un "tre-
ballador va deixar el seu
lloc de feina voluntària-
ment". Per tot plegat, Con-
vergència rebutja el que
han qualificat de política
"partidista, absolutament
deshumanitzada i opaca".

’No hi ha res arbitrari’
Adam Tomàs ha aclarit a

Més Ebre que “no hi ha res
d'arbitrari en la decisió pre-
sa per l'equip de govern ac-
tual de fer aquesta modifi-
cació en la plantilla per
crear una plaça de director
de RRHH professionalitza-
da. En tot cas, és una deci-
sió que respon a criteris ob-
jectius per fer una gestió
laboral real de la plantilla de
l'Ajuntament. Una gestió
que fins que Esquerra

d'Amposta no va accedir al
govern havia estat del tot
inexistent. A més, cal dei-
xar clar també que tots els
processos de selecció són
completament transpa-
rents,  a diferència del que
passava en temps passats, i
que tothom té les mateixes
oportunitats per accedir a
una plaça”.

Polèmica per l'amortització d'un lloc de treball a l’Ajuntament d’Amposta
CiU carrega contra el Govern Municipal i parla de política arbitrària i ‘ambient crispat a l’Ajuntament’

Adam Tomàs: ‘no hi ha res d’arbitrari. I

menys que sigui una decisió per causes

polítiques’

*#FÒRUMJOVE17. 57 expositors, 14 xerrades i una
previsió de rebre més de 1.300 estudiants d'una trente-
na d'instituts de les Terres de l'Ebre en quatre dies.
Aquestes són les principals credencials del
#FòrumJove2017, que té lloc des de dimecres i fins demà
dissabte al pavelló firal d'Amposta. Un espai que vol
convertir-se, tal i com destaca l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, “en l'espai de referència per a tots aquells
joves que tinguin inquietuds i vulguin informar-se sobre
les possibilitats de futur, tant a nivell educatiu com a
nivell laboral”.

*El PSC demana a la Generalitat que obri una oficina a
Amposta de l'Agència Tributària.

*RAMON SALAS I EUGENIO RIBERA seran els dos
noms dels carrers Ruiz de Alda i Garcia Morato, a
Amposta, que recordaven a figures franquistes. 

Més notícies
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Col.laboració entre Deltebre i Salou
per impulsar el sector turístic

Els dos Ajuntaments han iniciat converses ‘per cercar sinèrgies’

L’Ajuntament de la Ra ̀pita va aprovar en el ple de dilluns, amb els vots favorables
del govern municipal i l’abstenció de l’oposició, el plec de cla ̀usules que han de regir
l’adjudicació del contracte de subministrament i serveis de l’enllumenat exterior del
municipi, amb un preu de sortida de 179 mil euros. L’objectiu del govern, seguint
les pautes del Pla director aprovat al gener, és aconseguir un estalvi anual de gaire-
bé 100 mil euros, com a conseqüeǹcia d’una reducció del 45% en el consum elèctric
per introducció de millores d’eficieǹcia energe ̀tica i de l’estalvi derivat de la millora
de tarifa amb l’adhesió al conveni de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) de
subministrament d'energia elec̀trica. 
L’Ajuntament assumia una despesa anual en aquest concepte de gairebe ́ 600.000
euros. Amb la renovació de fins a 2.500 punts de llum per tecnologia led que efec-
tuarà l’Ajuntament, “es calcula un estalvi directe d’entorn als 70.000 euros anuals”.
Segons nota de l’Ajuntament, a aquesta quantitat se li sumarà la reducció d’aproxi-
madament un 10% de la despesa amb el nou preu del kw/hora aconseguit amb l’a-
cord amb l’ACM. “Ara tanquem un cercle per anar reduint les despeses no produc-
tives com és l’enllumenat de manera que, tot i pagar menys, aconseguim renovar
el parc de llumina ̀ries exteriors adaptant les actuals a la millor tecnologia disponible,
per la qual cosa es millora l’eficie ̀ncia energet̀ica i es fa me ́s rendible el sistema”, ha
assegurat el regidor d’Hisenda, Albert Salvadó. Foto: ebredigital.cat

L’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de Salou han iniciat les primeres converses
per cercar sinergies entres les dues administracions i analitzar les diferents experièn-
cies d’èxit dutes a terme pels municipis. Amb aquesta finalitat, s’ha dut a terme una
primera reunió presidida pels dos corresponents alcaldes i en la qual també han par-
ticipat regidors i tècnics relacionats amb el turisme, la participació i el comerç. En
aquest sentit, per a l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, aquesta trobada “ha estat un
primer pas que ha de permetre que els dos municipis col·laborin en qüestions rela-
cionades amb el sector turístic de manera que tant Deltebre com Salou puguin com-
plementar l’oferta dirigida als seus visitants”. En la mateixa línia, l’alcalde de Salou,
Pere Granados, ha manifestat que “des de Salou estem plenament oberts a gene-
rar noves línies de treball amb municipis veïns, i que guarden afinitats turístiques”,
a més de destacar que se’ls ha convidat a participar a la propera fira de Sabor Salou
que se celebrara ̀ el mes de maig al municipi. A partir d’ara, s’aniran realitzant reu-
nions de forma periòdica per detallar les vies de col·laboració estratègiques.

Triatló de Deltebre
D’altra banda, informar que el cap de setmana del 8 i 9 d’abril, el municipi delte-
brenc serà la capital de l’esport de les Terres de l’Ebre amb la realització de la Triatló
de Deltebre que aplegara ̀ a me ́s de 800 atletes d’arreu de Catalunya i de l’estat
espanyol. Aquesta setmana s’ha presentat la prova.

El govern rapitenc preveu un estalvi
anual de gairebé 100.000 euros

En la despesa energètica

El vicepresident del
Consell Comarcal
del Baix Ebre, Enric
Roig, ha donat
aquest dimarts la
benvinguda als
quinze joves que
participen en el
programa Joves
per l'Ocupació
amb l'objectiu
d'incorporar-se al
món laboral com a
soldadors. Roig ha
animat els joves a
aprofitar aquesta
oportunitat formativa en un moment en què “en el mercat laboral hi ha demanda
d'aquesta professió i per tant existeixen garanties d'estabilitat”. Aquesta acció, que
impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre i subvenciona el Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC), combina la formació amb la inserció laboral i es desenvolupa al
Centre de Formació Terres de l'Ebre de Tortosa. Joves per l’Ocupació té una durada
de 15 mesos.

Joves per l’Ocupació forma 
15 joves com a soldadors 
Per incorporar-los al món laboral del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha
ampliat a tres els Premis Comarcals de
Recerca del Baix Ebre i fa extensible la
participació, a més dels estudiants de
segon de batxillerat, als alumnes de
segon curs de cicles formatius de grau
superior de la comarca. Aquestes són
les principals novetats de la convo-
catòria 2017 d'aquests premis que
convoca anualment l'ens comarcal
amb l'objectiu d'impulsar la recerca i
la investigació fora de l'àmbit univer-
sitari.
El nou guardó que es crea porta el
nom del científic tortosí Innocent
Paulí i distingirà el millor treball d'in-
vestigació en l'àmbit tecnològic. El
premi Innocent Paulí s'afegeix als que
es convoquen des de fa dotze anys:
el Pare Romanyà, que a partir d'ara se
centrarà només en l'àmbit científic, i
el Federico Pastor, en l'àmbit huma-
nístic, social i artístic.

Premis Comarcals de
Recerca del 

Baix Ebre 2017

Ensurt dimarts passat a la Ràpita,
arran del despreniment d’una part
de façana d’un edifici de l’avinguda
Catalunya. 
Concretament va caure en peça la
barana d’obra d’un terrat, que es va
desplomar sobre un vehicle aparcat.
L’incident no va provocar danys
personals.

D’altra banda, dins de l’actualitat
rapitenca, i també com va informar
Ràdio Ràpita, l'actor rapitenc Jordi
Brunet actuarà demà dissabte a
Amposta amb 'La distància entre el
llamp i el tro'. 
Una obra que és un crit ecologista i
un exemple de teatre de compro-
mís. 
Estrenada l’octubre del 2015 i des-
prés de recórrer diverses sales del
país, arriba este cap de setmana a
l’escenari de la Lira Ampostina.

Despreniment d’una
part d’una façana,

a la Ràpita

Reunió entre els dos Ajuntaments, de Deltebre i Salou. Nou enllumenat que s'ha instal·lat a la Ràpita.   
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*ANAV comunica als
subcontractats que evi-
tarà nous acomidaments.
Els sindicats avaluaran el
proper dilluns les accions
que cal empendre a par-
tir d’ara.

*LES POBLACIONS DE
MÓRA D'EBRE I BON-
SON (FRANÇA) han
segellat a Móra d'Ebre el
protocol d'agermana-
ment amb què culmina
un procés encetat ara fa
un any.

*CORBERA D'EBRE inau-
gura l’exposició
“Montserrat Roig: cronis-
ta d’un temps i d’un
país”. Romandrà oberta
entre el 24 de març i el 7
de maig.

*LA BANDA DE MÚSICA
COMARCAL DE LA
TERRA ALTA va oferir dis-
sabte, al Casal d'Arnes, el
Concert de Primavera
2017, un acte organitzat
pel Consell Comarcal
amb la col·laboració de
l'Ajuntament arnerol i el
Casal Municipal.

Més notícies

L’Ajuntament d’Ascó ha
informat de l’Agenda
Primavera de la localitat.
El primer acte serà la pre-
sentació dels Premis Vila
d’Ascó: el premi de Poesia
Joan Perucho 2016  i el
premi Literari 2016.
La presentació dels
Premis Vila d’Ascó, al
Casal Municipal, serà
demà dissabte a les 18
hores.
Per diumenge, organitza-
da pel Club Ciclista
d’Ascó,  hi ha prevista una pedalada-caminada a Prades, amb sortida a les 9 h pels
caminants i a les 9.30 pels ciclistes. 

Premis Vila d’Ascó
Demà dissabte

El proper dilluns 10 d’abril, la
Denominació d’Origen Terra
Alta tornarà a presentar els
seus vins a Barcelona en una
jornada dirigida al públic pro-
fessional. Els assistents
podran conèixer més de 100
referències d’una trentena de
cellers, que donaran a tastar
els seus vins a la sala d’expo-
sicions del Campus Ciutadella
de la Universitat Pompeu
Fabra (C/ Ramon Trias Fargas,
25-27). L’acte estarà presidit pel president de la Denominació d’Origen Terra Alta,
Joan Arrufí, i comptarà amb l’assistència del Director General de l’INCAVI, Salvador
Puig i de Carles Luz i Muñoz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta.

Els vins de la DO Terra Alta
tornen a Barcelona

Dilluns, 10 d’abril

L’alcalde de Móra
d’Ebre, Joan Piñol, s’ha
mostrat preocupat per la
situació en què han dei-
xat l’hospital comarcal
de la Ribera d’Ebre el
consorci sanitari que el
gestiona. La liquidació
dels comptes de l’hospi-
tal Sant Joan de Reus,
que forma part del
mateix grup, va revelar
un dèficit de 8 ME, dels
quals en van eixugar 4
amb els fons previstos
per al centre de Móra
d’Ebre. Una maniobra
que Piñol admet com a
jurídicament correcta,
però que considera mancada de moral. Segons informa ebredigital.cat, l’alcalde recor-
da que hi ha un pla d’inversió previst de 2,3 milions al centre riberenc, i exigeix que si
no l’aplica el consorci gestor, se’n faci càrrec l’Institut Català de la Salut. Els treballa-
dors ja van mostrar la setmana passada les seues queixes per l’estat de la gestió del
centre, la falta d’inversions i les retallades. El malestar s’ha traslladat aquesta setmana,
a través del comité d’empresa, amb una carta que es va entregar al consell d’adminis-
tració, reunit per aprovar els comptes, que s’han tancat en negatiu. Aquest fet com-
porta que els treballadors només tinguin garantit un 40% dels compliments salarials
per objectius. El futur sembla incert però l’únic positiu és que s’ha assegurat que no
s’utilitzaran més fons de reserva de l’Hospital de Móra d’Ebre per rescatar el de Reus. 

Els treballadors reclamen millores
a l’Hospital Móra d’Ebre
Es demana que Salut es faci càrrec de la inversió prevista

El president de
Patronat de
Turisme, Martí
Carnicer, serà
l’encarregat d’i-
naugurar demà
dissabte al migdia
la primera edició
de Fira Actiu
Natura, un nou
certamen firal
organitzat per
l’Ajuntament de
Móra la Nova. La
fira se celebrarà
els dies 1 i 2 d’a-
bril,  al recinte
firal de la pobla-
ció i al seu exte-
rior i comptarà
amb una vintena d’expositors. Segons ha explicat el
regidor de Turisme, Jordi López, “són empreses que
oferiran els seus serveis, majoritàriament relacionats
amb activitats de lleure actiu en espais naturals i amb
els recursos turístics que trobem al nostre territori i a les
comarques veïnes de la Terra Alta i del Priorat i també
els adreçats a un públic més familiar”. L’accés a la fira
serà totalment gratuït. L’horari serà de les 10 a les 14
hores, els matins de dissabte i de diumenge i de les
16.30 a les 20.30 la tarda de dissabte.

‘Fira Actiu Natura’ de
Móra la Nova

Primera edició, aquest cap de setmana

Els treballadors ja van fer una concentració la setmana passada. 
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L’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta crea una
unitat especialitzada d’ac-
cessos vasculars. La Unitat
és una eina per millorar la
seguretat del pacient i el
seu confort. La creació
d’unitats especialitzades
en accessos vasculars “té
una efectivitat inequívoca
en la reducció de la
incidència de complica-
cions”. Per això, a
l’Hospital “s’ha posat en
marxa la Unitat
d’Accessos Vasculars que
funcionalment depèn del
Servei de Medicina
Preventiva i compta amb
un equip format per una
infermera referent i dues
infermeres col·laborado-
res, expertes en accessos
vasculars. Els objectius
són “oferir una atenció
especialitzada per part de
professionals experts en
les tècniques més actuals
en implementació de
catèters, aconseguir un
accés venós segur per a
l’administració de fàrmacs
que preservi el capital vas-
cular del pacient i reduir la
taxa de complicacions
relacionada amb els catè-
ters vasculars”.

Més notícies

Les Terres de l'Ebre van fer,
divendres passat, un sentit
homenatge per recordar les
víctimes d'una de les pitjors
tragèdies viàries del territori i
de Catalunya, l'accident de
Freginals. Més de 300 perso-
nes es van concentrar al vol-
tant del memorial que ha cons-
truït l'Ajuntament del municipi.
Durant els parlaments van
haver-hi agraïments al treball
dels cossos de seguretat i d'e-
mergències, a la resposta veï-
nal d'aquells dies, disposats a
ajudar en tot i per a tot, però hi
va haver sobretot una petició
clara perquè evitar que una
tragèdia com aquella es repe-
teixi. Tal com informa l’ACN,
Contanza Scarscia, represen-
tant dels familiars de les vícti-
mes, va fer aquesta demanda
sobre la qual, un emocionat
conseller d'Interior, Jordi Jané,
va confirmar que ja s’hi està
treballant. Va tancar l'acte una
colpidora ofrena floral de les
autoritats i els familiars que
van dipositar roses blanques
sobre l'arbre de ferro forjat que
presideix el monòlit al voral del fatídic quilòmetre 333 de l'autopista AP-7. Foto: ACN

Homenatge a les víctimes de
l’accident de Freginals
Mes de 300 persones van assistir a l’acte

El servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient ja ha
començat ha arranjar les platges i ha reparar accessos i
esculleres al llarg de la costa de les Terres de l’Ebre, mal-
meses pel temporal de gener. Segons informa ebredigi-
tal.cat, l’estat destina 1,4 milions d’euros a tot el litoral de
la demarcació de Tarragona. Per això, els municipis, com
és el cas d’Alcanar, es reuneixen amb els tècnics de Costes
per marcar les seues actuacions prioritàries. La regidora
d’urbanisme d’Alcanar, Yvette Fibla, ha explicat que les
obres han començat a la zona de Solderiu, “reparant totes
aquelles esculleres, que havien estat malmeses pel tempo-
ral, i els baixadors que donen accés a les dos platges que
tenim a aquella zona”. La zona nord, entre les Cases i
Alcanar Platja, és un altra de les zones més afectades a les
quals es faran actuacions.
La resta de municipis afectats com Deltebre, el Perelló o
l’Ampolla també han iniciat aquestes obres per arreglar
els desperfectes ocasionats pel temporal.

Alcanar arranja les
platges

Després del temporal

A la presentació, hi van intervenir l'alcalde
de Roquetes, Paco Gas, el regidor de turis-
me, Joan Salvatella i la Laura Areste, dis-
senyadora de l'empresa que ha realitzat el
web. L'alcalde, Paco Gas, va ressaltar que
aquest nou web, serà una bona eina per
promocionar la ciutat i posar en valor els
productes que té i sobretot dinamitzar l'e-
conomia local. El regidor de turisme, Joan
Salvatella, va explicar que l'objectiu del
nou web www.roquetesturisme.cat és
potenciar els actius més importants del
municipi, el Port de Caro, la Via Verda i l'Observatori. Text i foto: Roquetes Comunicació.

Roquetes presenta un nou web de Turisme
I una nova marca turística

A l’Ermita de l’Aldea va tenir lloc la
signatura d’un conveni entre l’ajun-
tament de l’Aldea i la família
Tallada-Ravanals que farà possible
la ubicació de les festes de la
Plantada i la Sega a l’espai d’arros-
sar continu “al nostre estimat
Bressol del Delta, l’Ermita”. A l’acte
van assistir-hi els tres germans
Tallada, Jordi, Juan Antonio i Felipe,
així com membres de l’equip de
govern que van acompanyar a l’al-
calde Dani Andreu.

Conveni amb la família Tallada-Ravanals
A l’Aldea
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Werner Barenfaller, és
tot un personatge força
conegut al Delta de
l'Ebre. Va impulsar els
festivals de música
«country» i trobades de
motos 'Harley
Davidson' durant els
anys 90.

Més Ebre: Un suís ale-
many que va aterrar als
anys vuitanta a les Terres
de l'Ebre.
Werner Barenfaller: Sí,
aquestes terres em van
enamorar. Sobretot el
poble de l'Ampolla per la
seua essència mediterrà-
nia, i després perquè «Els
Daltones» era un càmping
i, els caravanistes suïssos i
alemanys, només trigaven
un dia per viatjar i gaudir
dels magnífics paratges
del Delta.

ME: «Los Daltones» un
poblat que fa referència a
l'Oest Americà però
envoltat d'oliveres medi-
terrànies ebrenques.
WB: (riu) Això és perquè a
l'Ampolla no hi havia
desert com a Texas... Lo
que ens envolta són unes
magnífiques oliveres.

ME: Un repte: la 'smoker
barbacoa': 6,5 metres de
llarg, forn de llenya i amb
capacitat per cuinar de
manera tradicional, ali-
ments per a 1200 perso-
nes.
WB: Sí, era un repte.

Aquesta barbacoa conté
dos compartiments,
cadascun amb dotze safa-
tes giratòries on caben
uns cinc-cents kg de carn.

ME: D'on et ve aquesta
afició per les barbacoes?
WB: Recordo que de petit
sempre m'ha agradat
encendre un foc i rostir
botifarres (riu). Ara m'a-
grada participar en
Campionats de barbaco-
es. Hem participat en
campionats nacionals i
tres mundials, però tots
eren a l'estranger, i és per
això que estem treballant
per organitzar el primer
campionat a l'Estat.

ME: Aquesta barbacoa
mòbil, la més gran de
l'estat, es dirà 'Lo Carrilet'
i serà batejada el dia 1
d'abril a les 12 del migdia
en una festa al port de

l'Ampolla. I estem tots
convidats?
WB: Sí, i des d'aquí voldria
convidar al bateig de «Lo
Carrilet» a totes les perso-
nes a qui els agrada la bar-

bacoa, la música i ballar.
Seran benvinguts!

ME: I després... a viatjar
per Europa?
WB: Sí, estem preparant el

campionat de França i al
mes de setembre el cam-
pionat mundial a Irlanda.
Però la resta del temps
estarem fent càterings i
"barbacotejant" aquí. 

ACTUALITAT

Werner Barenfaller 
PARLEM AMB

L’ENTREVISTA

UN SOMNI FET REALITAT

Isabel Carrasco
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FOTO SaRa ESTalElla

Fa uns anys era un equip clàssic de 3a catalana; avui és
un dels consolidats a la Segona. I de tenir dificultats per
salvar-se, a ser la revelació del futbol ebrenc. ¿On és l'è-
xit? Primer, en la directiva ha que donat tot tipus de faci-
litats al seu tècnic per fer una bona plantilla. I, en segon
terme, destacar el seu mister que ha tret un gran rendi-
ment a jugadors que en altres llocs no els volien ni per
reserves. Bona barreja de joves i veterans. 14 jugadors
són els que formen l'equip bàsic: Teixidó, Cristian, Pau,
Sergi, Edgar i Ionita i aquest any han fitxat Arnau Beltran,
Carles, Josep Vilanova, Leon, Victor Pujol, Aitor, Rosales,
Gerard, Robert, Sofi i Ferreres que ha tornat. Dada
important és la pinya en un vestidor i el gran compromís
de l'equip, a més de ser jugadors de qualitat. Això ho ha
aconseguit el seu entrenador Xavi, amb l’ajuda d’Ivan.
Xavi sap activar als jugadors, motivar-los, sap llegir cada
partit i és tan professional que a l'hora de dinar amb el
seu fill, que està en la plantilla, parlen de tot menys de
futbol. No és casualitat que sigui l'únic imbatut en camp
contrari, practica un joc ràpid, de pressió. Club exemplar
que al final de cada temporada compleix amb els seus
jugadors, amb 230 socis i una quota mòdica de 150 euros
per als que tenen fills jugant al futbol base i que els per-
met veure el primer equip i el filial. Aquest club té un nom
propi: Bertomeu que porta mitja vida vinculat, d'aquí a
dos anys es jubila i vol fer un llibre amb la història d'a-
quest club. I el que té més mèrit, amb una població de
3500 habitants és el club número 12 de de la província.

Sé que no ho arreglaré. Ni avui, ni des d’a-
quí. Tampoc és la meua intenció. Però dime-
cres nit, mentre escoltava les declaracions de
Piqué, vaig entendre que el jugador del Barça representa un
sentiment i que és el president que una part important del
barcelonisme voldria per al club. Jo no entro a valorar el que
va dir, si Marta Silva té res a veure en les imputacions de Ney-
mar i Messi i si està, al costat de Florentino, a la llotja del Ber-
nabeu (això està clar), que ‘on es mouen els fils’. I tampoc va-
loro si hi ha un tracte pressumptament desigual entre els casos
dels jugadors del Barça i el de Cristiano. 
Piqué aprofita l’ocasió per exterioritzar un pensament. I

també les suspicàcies. I per alguns Piqué serà un nen que no
ha madurat, però per molts altres és el futur president. I ell sap
que la gent el vol per com defensa el seu club i el seu país. De
totes formes, escoltant a Piqué, també veig les meues Terres
de l’Ebre allunyades de Barcelona i potser indefenses en algu-
na ocasió. O en més de quatre. I així mateix, dins de les Te-
rres de l’Ebre, també sé que a la Ribera i a la Terra Alta ja qui
creu que, en segons quins àmbits, no tenen el mateix tracte
perquè estan lluny del Baix Ebre i del Montsià. Com he
dit...no ho arreglaré avui... Però penso que molts tenim un Pi-
qué dins.  

El centralisme i 
Piqué president

L’opinió de Joaquin Celma. 

Camarles, club exemplar

El cap de setmana del 8 i 9 d’abril, Deltebre
serà la capital de l’esport de les Terres de l’E-
bre amb al realització de la Triatló que aplega-
rà a més de 800 atletes d’arreu de Catalunya
i de l’estat espanyol. Comptarà, tal com e ́s ha-
bitual, amb una prova de natació, una de ci-
clisme i una d'atletisme. Les proves s’oferei-
xen en quatre disciplines diferents: olímpica,
sprint, half i short. Enguany e ́s el quart any
que es celebra  però el primer en el qual s’em-
marca dins del Tricircuit.com, un circuit de
triatló format per 5 proves. Aquesta setmana,
la Triatlo s’ha presentat a l’Ajuntament de
Deltebre (imatge de la foto).  L’alcalde de Del-
tebre, Lluís Soler, va destacar que “Deltebre
es vestirà d’esport i de salut durant els dies 8
i 9 d’abril”. Més enllà de la competició, Soler
ha remarcat que “aquesta prova no nome ́s
posarà en valor els atractius i qualitats del
nostre municipi, sinó que també permetra ̀ im-
pulsar el sector econòmic a partir dels atletes,
familiars i acompanyants que ens visitant du-
rant el transcurs del cap de setmana”.

Triatló de Deltebre
8 I 9 D’ABRIL

Finalment, les sancions cautelars del Ginestar, després de la confrontació disputada al
camp del Deltebre, han quedat en un partit per a Bertolin, un per Àlex Domènech (ja
poden jugar demà a Tivenys), 2 per a Poley i 4 per a Hurtado.  
El tècnic, del Ginestar, Josep Lluís Poley volia agrair “a la UE Deltebre els seus testimo-

nis per demostrar que tot el que va dir l’àrbitre no era cert. Públicament, els ho vull agrair
perquè s’ha de valorar. Ens ha servit de molta ajuda per poder demostrar les nostres al.le-
gacions”. 
Una vegada conegudes les sancions, el tècnic no tirarà avant cap denúncia: “realment

em sap greu la sanció que li ha quedat a Hurtado però, pel demés, penso que, d’alguna
manera, s’ha fet justícia. Però això ha estat també per la col.laboració del Deltebre, amb
el seu testimoni. Han dit el que van veure. I, dient la veritat, els clubs ens hauriem d’a-
judar més, davant de casos com aquest que hem viscut nosaltres ara”. 

Agraïments de Poley al Deltebre

4A CATALANA

Tal com vam avançar la setmana passada, la Rapitenca ha fitxat al central paraguià, Brian
Palma, de 21 anys. Va estar al Vilareal B, a prova. Ja pot debutar diumenge a la Devesa
contra el Reus B. D’altra banda, la Rapitenca va perdre en la jornada passada al camp del
Lleida B (1-0). Segons el tècnic German, “va ser un partit estrany en el que ja d’entrada
vam haver de fer canvis com el de Sam que es va lesionar a l’escalfament. La veritat és que
mereixiem puntuar perquè vam tenir ocasions clares, com un travesser de Sergi José a da-
rrera hora. Però també és cert que en diverses fases del partit no vam acabar de jugar bé,
com voldriem i podem fer-ho. En aquest sentit haurem de millorar per al proper”. La Rapi-
tenca, que no ha perdut a casa, rebrà un equip que es juga les darreres opcions de lluitar
per la promoció d’ascens, el Reus. Els rapitencs són setens amb 37 punts. Finalment, dir que
en aquesta propera jornada, Saddik (Vila-seca), que va fitxar amb el Tortosa quan es va
produir la baixa de Maikel, ja pot debutar una vegada complerta la sanció que tenia.

La Rapitenca fitxa al defensa Brian Palma

PER LA SEUA PART, SADDIK JA POT DEBUTAR AMB EL TORTOSA

Comptarà amb més de 800 participants

MIC17

DEL 12 AL 16 D’ABRIL

Dimarts es va fer la presentació del MIC17
amb Vicente del Bosque i Marc Roca, jugador
del RCD Espanyol, com a padrins. El MIC,
torneig internacional de futbol base, es durà
a terme a la Costa Brava del 12 al 16 d´abril
amb més de 300 equips. A la imatge, el bite-
menc Juanjo Rovira, director del Torneig, amb
Vicente Del Bosque.                          
Foto: Mundo Deportivo.

Els de la Ribera són sisens, a 4 punts del quart, el seu proper rival

Ascó-Sant Andreu, la promoció estarà en joc
TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE A LES 12 HORES

L’Ascó no va poder trencar la dinàmica de les darreres jornades, al camp del Terrassa, rival
directe en la lluita per la quarta plaça (2-0). Els terrassencs es van imposar al primer temps i
a la represa, tot i que l’Ascó va tenir dues opcions, van sentenciar amb el 2-0. L’equip de la
Ribera, que només ha sumat 1 punt de 12, és ara sisè amb els mateixos que el Terrassa, que
és cinquè. El proper partit, a casa, és decisiu davant del Sant Andreu, quart. Les opcions per
a jugar la promoció d’ascens passen per aquesta jornada. Una victòria mantindria les possi-
bilitats però una derrota acabaria pràcticament amb elles. Per tant, partit de la jornada i del
que veurem un resum a Canal Terres de l’Ebre, el diumenge per la nit a Minut 91. 

Minut 91 a
CANAL TE
Diumenge a
Canal Terres de l’Ebre
(22.35 h). Convidats:

CANTÓ (tècnic del Santa
Bàrbara), GUILLERMO
PAMPLONA (directiu de

la Sénia), MARC PERELLÓ
(jugador de l’Ampolla) i
JOSEP REVERTÉ (jugador

de l’Aldeana).
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Tortosa i Amposta, a  mig gas
Com anunciava la setmana passada, el Valls podria ser el subcampió i
aquesta setmana ho ha confirmat. I ull que no s'adormi el Tortosa que
en les últimes 4 jornades porta tres empats i contra rivals que amb l'e-
quip que té hauria d’haver-los guanyat. Atenció última jornada: Valls-
Tortosa. Desil·lusió a Amposta, últimes 9 jornades 8 empats.
Diumenge es juga mantenir les opcions a Valls. 
Bon moment dels equips ebrencs: la Cava ja ha aconseguit més punts
que en la primea volta 19. L’Ulldecona va plantar cara al Tortosa i va
marcar el juvenil Balada. Teixidó segueix traient petroli amb juvenils.
Darreres 9 jornades una derrota. I el Gandesa bestial: 7 gols contra el
Vendrell. El mister vendrellenc deia que "a nosaltres no ens va sortir
res i, a ells, tot" El Camarles va merèixer l'empat contra el Valls, s'a-
caba la ratxa de imbatilibidad que durava des d'octubre. Batea,
següents 5 jornades rivals de la seua lliga: Roda, Ulldecona, la Riera,
Torredembarra i Hospitalet. Riera, Catllar i Salou gairebé sentenciats
però les altres dues places estan calentes.

JOAQUIN CELMA

Després de 17 jornades, el Camarles va perdre un partit.Va
fer-ho en un partit trepidant davant del Valls (2-3). Aviat els
camarlencs es van avançar i van tenir més opcions. Sobre el
minut 25, el partit va igualar-se i el Valls, de penal, va empa-
tar, i, tot i que el Camarles tindria una opció clara per fer el
2-1, els de l’Alt Camp van acabar millor el primer temps, dis-
posant de més possibilitats. A la represa, aviat, el Camarles
es va posar per davant altre cop amb gol de Sito. Llavors, el
de Xavi Cid van asfixiar al rival al seu camp, disposant d'o-
portunitats (amb penal no xiulat a Edgar) per marcar el ter-
cer gol. No van fer-lo i el Valls va crèixer i en cinc minuts, va
remuntar arran de dues contres letals. El partit era de bojos,
amb anades i tornades. El 2-3 va afectar els locals que, no
obstant, a darrera hora van insitir i van poder empatar, amb
un penal que Edgar va enviar al travesser. El Camarles, que
tenia les baixes de Cristian i Carles (mentre que Teixidó no-
més va jugar uns minuts), es podia enganxar, en el cas de
guanyar, en la lluita per la segona plaça. Ara ja queda a nou
punts. Es cinquè. El Valls, crescut i reforçat en tots els aspec-
tes, assetja el líder. Es segon i està a cinc punts. 

El Valls assetja al líder, en
guanyar a Camarles (2-3)

ESTÀ A 5 PUNTS. EDGAR FALLA UN PENAL AL 90

El Gandesa va esclatar i va recuperar-se després de tres jor-
nades sense guanyar. I va fer-ho amb el partit de la tempora-
da, golejant el Vendrell (7-0). Segons Rafel Navarro, tècnic del
Gandesa, “tot i que el resultat fou molt abultat, la primera
meitat va ser complicada davant d’un Vendrell que és un
equip potent ofensivament. Per això, d’entrada, vam cedir la
inicitiava i vam buscar esperar més enrera i sortir a la contra.
I així els vam fer mal. I ells es van anar obrint i vam disposar
de més espais per crear noves opcions. A més, ens va sortir
tot. A la represa, a partir del 4-0, ja sí que ells van cedir i vam
jugar cómodament i a més dels gols vam tenir altres ocasions
clares”. Rafel afegia que “va ser important retrobar-nos amb
el triomf i també poder oferir a l’afició una victòria com
aquesta”. Pere va rebre la baixa i ja va debutar amb el Flix

Assemblea
Dissabte es va fer l’assemblea al Gandesa en la que Diego,

el president, va informar oficialment que plegava al final de
temporada. Van haver-hi un parell de socis interessats en en-
trar i ajudar a la junta, però no és la solució. El que falta és un
president nou, i sembla que caldrà esperar perquè aparegui.

El Gandesa esclata i 
li fa set gols al Vendrell

DILLA VA FER UN ‘HAT-TRIC’

El Tortosa es va avançar amb el 0-2 a la primera meitat. Però quan més encarrilat sembla-
va que tenia el partit a la represa, l'Ulldecona va remuntar en dos minuts. Els roigiblancs es-
tan ara a 5 punts del segon, el Valls. El partit va començar amb pressió de l'Ulldecona. Però
Virgili va canviar-ho tot. Un gol des de 40 metres va girar el sentit del partit. El Tortosa, amb
Giralte, Cristian i Sorolla al centre del camp, estava ben posat i, a més, creava superioritat per
banda. Li estava sortint bé el plantejament i, malgrat que l'Ulldecona va fer perill en dues con-
tres, el líder va acabar el primer temps dominant amb autoritat i fent el 0-2, amb un córner
que va traure Arnau i que un defensa local va desviar al primer pal. A la represa, amb els mi-
nuts, el Tortosa va dominar la situació però sense poder arribar amb excessiva claredat. L'Ull-
decona no feia perill fins que va arribar l’1-2, gol d’Albert que va aprofitar l’acomodament
defensiu del líder en l’acció. Dos minuts després, amb el Tortosa noquejat, arran d'una acció
a pilota aturada, el juvenil faldut Gerard va estar més atent que els defenses rivals i va empa-
tar. En els darrers minuts, l'Ulldecona va inquietar a Eudal, porter roigiblanc amb un tret llunyà
i el visitant Calsina tindria la darrera ocasió per fer el 2-3. Al final, empat que encoratja als lo-
cals (10 punts de 12) i que fa tenir dubtes al líder que ha empatat tres dels darrers quatre par-
tits i que se li va escapar la victòria quan el partit més plàcit el tenia.

El líder es deixa dos punts, a Ulldecona
EL TORTOSA GUANYAVA 0-2. L’AVANTATGE ES REDUEIX A 5 PUNTS

El Perelló va guanyar el Flix (2-1) i ja fa 11 jornades que no perd. Molinos, tècnic del Perelló, deia que “mal partit nostre, sobre tot a la primera meitat davant d’un
Flix molt ben situat i que va tenir opcions. A la represa, vam fer canvis i vam millorar, marcant els dos gols. Però, tot i el 2-0, no estàvem bé i el Flix va fer el 2-1 i vam
patir fins el final. El mèrit va ser que vam saber patir per guanyar un partit complicat davant d’un Flix molt motivat i que si juga així, se salvarà”. Rius, del Flix, per la
seua part, comentava que “bona imatge del flix, tot i que sense premi. Primera meitat en què vam dominar i vam tancar el Perelló tenint opcions per decantar el par-
tit al nostre favor. A la represa, durant els primers 15 minuts, el partit es va igualar i ells van tenir més presència a l’àrea nostra i van fer els dos gols. El 2-0, amb un
equip que està com nosaltres, va pesar però ens vam refer i vam aconseguir el 2-1, insistint fins el final. L’empat, mínim, el merexiem. Vam perdre però, per la forma,
hi ha motius per ser optimistes”. 1 punt de 39. El Flix, amb qui va debutar Pere (Gandesa) i que ha fitxat al davanter Dani (Borges), està en descens directe. 

A manca de dos minuts pel final, el Catalònia guanyava 1-0 al fratern rival. D'aquesta forma, deixava un
rival directe en la lliuta per l'ascens a 10 punts. Però tot va canviar al minut 88. Arran d'un penal, Moha
va empatar pels de Bítem. I en temps afegit, el propi Moha, culminant una contra, feia l'1-2 definitiu que
tot ho canvia (el Bítem està a 4). Hi havia molt en joc en el derbi. I es va notar en una primera meitat mar-
cada pel respecte. Amb els minuts, el R. Bítem va avisar amb un parell de rematades, de Robert i Accen-
si. Però va ser el Cata qui en una contra va avançar-se amb gol de Cristian Arasa. Amb l'1-0, la represa
fou més oberta. I el partit es va fracturar. Parra va introduir a tota l'artilleria ofensiva que havia tingut a la
banqueta. El R. Bítem va gaudir d'un parell de possibilitats. El Catalònia, en accions a pilota aturada, tam-
bé hagués pogut decidir. El partit estava en un punt mort i el R. Bítem va assumir riscos. Va ser llavors quan
els locals van poder sentenciar a la contra, i van tenir possibilitats, amb un jugada de gol anul.lada per un
fora de joc dubtós. La sentència local no es va produir i en córner, mans de Xavi Gisbert i penal que va ser
l'1-1. I quan passaven dos minuts, el Cata va anar a buscar la victòria i una pèrdua de pilota va suposar
una contra amb canvi d'orientació intel.ligent d'Emili i definició amb encert de Moha, en posició dubtosa
segons els locals. Dubtosa o no, el jugador estava al limit i va sentenciar el derbi.

El R. Bítem guanya a Jesús i segueix viu

El Perelló va
vèncer el Flix
i amplia la
seua ratxa

REMUNTADA ALS DARRERS MINUTS. ELS DE PARRA ESTAN A 4 PUNTS DE LA SEGONA PLAÇA

La Cava va guanyar el Batea (2-1). Segons Isaac Fernandez,
tècnic de la Cava, “fou un partit molt disputat. A la primera
meitat ens va costar, però vam anar de menys a més. Padillo
va marcar el gol i vam acabar jugant bé. A la represa, d’entra-
da, vam estar espessos i vam ser massa directes, jugant preci-
pitats. Ells van pressionar més amunt i van empatar. Amb l’1-
1, vam buscar tocar la pilota i jugar-la com ho havíem fet a la
primera meitat. I en una jugada en què vam trencar línies,
Brayan va fer el 2-1. Victòria important, després de dues de-
rrotes, que ens dóna confiança pels dos desplaçaments que
tenim. Va ser merescuda i treballada, davant d’un rival molt
incòmode”. Sergi Navarro, que tornava a la Cava però ara
amb el Batea, explicava que “va ser un partit d’empat, tot i
que una genialitat de Brayan va decidir, aprofitant una exclet-
xa defensiva nostra. Crec que a la primera meitat la Cava va
controlar el joc però va ser també perquè li vam proposar, ce-
dint terreny i esperant la contra. Així vam tenir un parell d’op-
cions. A la represa vam agafar el control del centre del camp
i Miguel va empatar. Però en una acció puntual ens van mar-
car el 2-1, quan havíem fet el més complicat”.

La Cava es recupera amb la
victòria contra el Batea (2-1)

UN GOL DE BRAYAN VA DECIDIR

3A. CATALANA. ELS DE MOLINOS JA FA 11 JORNADES QUE NO PERDEN (27 PUNTS DE 33). EL FLIX, AMB QUI VA DEBUTAR PERE, HA FITXAT A DANI (BORGES)

L’Amposta va empatar a casa amb el Segur (2-2) i ja són 8 empats en 9 jornades. És quart a
quatre punts del segon, el Valls, que és el seu proper rival. Segons Albert Company, tècnic de
l’Amposta, “el partit contra el Segur es va posar de cara aviat amb el gol i amb les arribades que
vam fer, disposant d’ocasions a la primera meitat per arribar al descans amb un avantatge de-
finitiu. A la represa, però, ens van sorpendre en una jugada trenada i ens van empatar. Amb l’1-
1, ells van tancar-se i nosaltres vam passar a jugar amb tres defenses insistint en la pressió, cre-
ant noves ocasions. I Felipe va marcar el 2-1, que pensàvem que podia trencar la dinàmica que
portem. No obstant, a cinc minuts del final, es produir la jugada desafortunada amb una cen-
trada que no anava a cap jugador i que un nostre va desviar-la. Fins el final, vam insistir i vam
tornar a tenir oportunitats clares amb accions dins l’àrea, amb pals inclosos. No va poder ser”.
Albert afegia que “seguim amb una dinàmica de la que tinc clar que un dia en sortirem. Els ri-
vals amb poc ens marquen i nosaltres no podem tancar els partits, tot i la bona feina i les oca-
sions. Estem convençuts que es trencarà aviat perquè els jugadors treballen bé als entrenaments
i en els partits”. L’Amposta visita diumenge el Valls, un partit decisiu i especial per Albert Com-
pany, que fou jugador vallenc: “crec que ens arriba en un bon moment perquè necessitem d’un
partit d’aquesta mena per retrobar-nos amb un bon resultat i treballarem per poder-lo obtenir”. 

No es trenca el malefici
L’AMPOSTA TORNA A EMPATAR. DIUMENGE VINENT PARTIT CLAU A VALLS
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La segona plaça estarà candent
Pas de gegant del líder de Tercera, la Sénia, per a l'ascens al fallar el Catalònia. Però ull que l'equip de Serrano perdia 0-2 a la primera part i el Godall es va quedar amb
nou a la represa. No ho tenia fàcil al descans. No obstant, el poder golejador de l'equip senienc és bestial. 5 gols de mitjana en les últimes 5 jornades. I ja és el segon
equip més golejador de Catalunya. Però no crec que arribi al rècord d'aquest club, 145 gols temporada 74-75. Ara li queden quatre desplaçaments consecutius molt difí-
cils: S. Bàrbara, Perelló, Vilalba i Jesús i Maria. La segona plaça està roent amb 4 aspirants, amb un equip que estava gairebé descartat, el Remolins-Bítem, però que amb
tres victòries seguides, dues d’elles a camps de rivals directes, ha donat un cop important a la lliga. I va guanyar a Jesús amb dos gols en els últims minuts. Això es diu
tenir fe. L'equip de Parra té un calendari, a priori, més assequible i només un rival difícil: l’Ampolla. El que, d’entrada, té un calendari difícil és el Catalònia: S. Jaume,
Alcanar, Ampolla, Roquetenc, Flix, Godall, La Sénia i Perelló, mentre que l’Ampolla, dels complicats, ha de jugar contra Aldeana, Catalònia i Remolins-Bítem. El que està
clar és que per la segona plaça fins a la última jornada pot haver-hi emoció. Els equips de la part baixa segueixen amb els canvis d'entrenador, la setmana passada el
Vilalba fitxava a Cotaina. En aquesta, el Pinell incorpora a Hilario. I altres equips com Flix, Perelló, Godall i Ametlla ja van fer al seu dia els seus canvis i, per tant, són
sis els equips que han canviat d’entrenador, amb algun cas que n’ha tingut ja 3 o fins i tot més en el que portem de lliga.

L’opinió de Joaquin Celma

Segons Serrano, tècnic de líder la Sénia, “era un partit important perquè podíem ampliar l’avan-
tatge. Però tot i parlar de jugar amb molta intensitat des de l’inici, el Godall ens va sorpendre a
la primera meitat, amb el seu plantejament i es va avançar amb el 0-2. Jugant així, el Godall té
moltes possibilitats de salvar-se”. Xescu va fer els gols godallencs. A la represa, “el gol d’Eric fou
important, al minut 5. I després va venir la jugada clau: penal i expulsió del seu porter i, per pro-
testar, un jugador visitant també va ser expulsat. Callarisa va empatar i, amb el 2-2, onze contra
nou ja va ser diferent. Vam tenir paciència i vam fer els altres gols. Però dir que 11 contra 11 el
Godall ens va complicar molt el partit”. Joan Subirats, del Godall, explicava que “partit amb dues
cares. A la primera meitat nosaltres vam estar millor. Vam controlar bé el seu domini i a la con-
tra els vam fer mal, amb dos gols i altres ocasions, amb un pal. A la represa tot va canviar arran
del penal i l’expulsió del porter. Ja era gol. Per tant, no calia el penal i l’expulsió. Aquí l’àrbitre ens
va perjudicar. Per protestes, Richi fou expulsat i amb 9 no vam poder fer més. Content de l’acti-
tud. 11 contra 11 vam ser superiors al líder i al seu camp”. Xescu, lesionat, és dubte. 

El Godall complica el partit al líder

3A CATALANA. GUANYAVA 0-2 PERÒ ES VA QUEDAR AMB NOU AMB EL 2-2

El Corbera i el Sant Jaume van empatar en un
partit en què els quatre gols van ser a la prime-
ra meitat. Els de Joel hauran de seguir lluitant
per la permanència. 
Anton, tècnic del Sant Jaume: “una part per

equip. La primera va ser nostra, fent el 0-1 i te-
nint altres opcions per decidir. Però en un mi-
nut de desconcert i indecisions nostres el Cor-
bera va remuntar. Vam poder reaccionar i
Agustí de penal va empatar. A la represa, més
domini del Corbera, però sense massa arriba-
des i nosaltres no vam poder resoldre els con-
traatacs que vam fer”.

Primer empat del S. Jaume

CORBERA-SANT JAUME 2-2

L’Ametlla va pedre a casa i segueix en la zo-
na compromesa (2-4). El Santa, en canvi, ja es
distancia del descens. Des de l’Ametlla s’adme-
tia que “victòria justa del Santa Bàrbara que
ens va passar per sobre. Vam estar apàtics i
desmotivats en un dels pitjors partits de la lli-
ga”. Cantó, del S Bàrbara: “primera part molt
completa, fent dos gols i tenint altres opcions
com un gol anul.lat. A la represa, estàvem min-
vats i amb jugadors amb molesties. Vam patir
amb l’1-2 però acte seguit Marc va fer l’1-3
que va decidir”. El porter Xavi va sortir de ju-
gador de camp i va marcar el quart gol. 

Tres punts amb doble valor

AMETLLA-S BÀRBARA 2-4

L’Ampolla va tornar a guanyar fora i està a la ‘pomada’ en
la lluita per la segona plaça. I diumenge rebrà l’Aldeana, rival
directe. Els ampolleros van vèncer al camp del Jesús i Maria.
Ito Galve, ara al J. i Maria, es va enfrontar a l’equip del seu
poble. Ito deia que “vam donar la cara contra un dels aspi-
rants a l’ascens, un gran equip. I els vam jugar de tu a tu.
Però, com en altres jornades, petits detalls ens condemnem i
l’Ampolla va saber aprofitar-los”. David Burgos, de l’Ampo-
lla, deia que “no entenc com el J i Maria és el cuer. Equip jo-
ve, molt intens que juga amb un ritme alt. Vam haver de fer
un gran esforç i la veritat és que l’equip va respondre, su-
mant una victòria molt treballada i important”. Ramirez, que
va fallar un penal, i Gerard (2) van marcar. 

L’Ampolla, a la ‘pomada’

VA VÈNCER A J I MARIA. ESTÀ 3 PUNTS DEL SEGON

El Pinell va guanyar l’Olímpic (4-2) i s’ha allunya del descens.
Els locals, amb els que ha fitxat Hilario Rodriguez com a tècnic,
van sentenciar al primer temps amb el 4-0. A la represa, Aleix i
el juvenil que debutava, Marc, van marcar per l’Olimpic. Blai,
delegat del Pinell, deia que “primera meitat espectacular del Pi-
nell, amb 3 gols d Raul i un de Víctor. A la represa, ens vam re-
laxar i l’Olímpic va fer dos gols i va crear incertesa podent fer el
tercer. Victòria important i resultat just”. Paco Muñoz, de l’O-
límpic, admetia que “resultat just després d’una primera meitat
nostra per oblidar. A la represa, vam estar més posats i el Pinell
es va relaxar. Vam fer dos gols i Fèlix va poder fer el tercer que
hagués ajustat el marcador. Res a dir. Victòria justa del Pinell
que va saber aprofitar l’apatia nostra del primer temps”. 

El Pinell s’allunya del descens

HILARIO, NOU TÈCNIC DEL CLUB TERRALTÍ

El Roquetenc, en el segon dels 7 partits que té seguits a
casa, va guanyar el Vilalba (4-1). Des de Roquetes es co-
mentava que “la jugada clau fou al minut 30, amb l’1-1,
quan arran d’una falta va ser expulsat el seu porter. I Marc,
del llançament, va fer el 2-1 remuntant el gol d’Abdul. A la
represa, aviat, Alegre va aconseguir el 3-1 i el partit va estar
controlat, marcant Camarero el 4-1”. Cotaina debutava
amb el Vilalba: “un repte que afronto amb il.lusió per ajudar
a poder salvar la categoria”. Del partit, el tècnic deia que
“vam començar bé però arran de l’expulsió i el 2-1 es va
complicar. Vam intentar-ho però ells, amb més espais, van
decidir a la represa”. Leo, Gaston i Uri van debutar. El Vilal-
ba juga un partit clau diumenge amb el Flix (a Móra d’Ebre).

El Roquetenc sentència a la represa

DEBUT DE COTAINA AMB EL VILALBA

La notícia del partit fou la greu lesió de Chimeno, amb
trencament de tibia i peroné. Aquesta setmana ha estat ope-
rat. La lesió, fins que va arribar l’ambulància, va comportar
que el partit estés aturat durant 30 minuts, ja a la represa.
Quan es va reempendre, es va decidir amb un gol a darre-

ra hora del local Robert. El líder la Sénia està distanciat. Però
la segona plaça està oberta: 4 equips en 4 punts. Un d’a-
quests és l’Aldeana que diumenge visita l’Ampolla.
Bartolo Meca, de l’Aldeana, del partit deia que “primera

meitat molt igualada, en la que vam estar ben posats. A la re-
presa, aviat, va venir la lesió de Chimeno. Des d’aquí una for-
ta abraçada per ell i la família, meua i de la UE Aldeana. I que
es recuperi aviat. Posteriorment, quan el partit es va reem-
pendre ja va ser estrany en l’aspecte emocional. Ens va cos-
tar als dos equips”. José F Mora, tècnic de l’Alcanar, explica-
va que “consternats per la lesió de Chimeno, amb la greu
lesió, amb fractura oberta de tibia i peroné. El partit ja que-
da en un segon terme. En qualsevol cas, va ser igualat, en di-
verses fases va estar obert i nosaltres vam tenir les nostres
possibilitats. Al final, una jugada aldeana amb diversos rebots
va acabar amb la rematada de Robert i el gol”. 

Greu lesió de Chimeno

L’ALDEANA VA GUANYAR L’ALCANAR (1-0)

El líder Móra la Nova va fer un altre
pas endavant per assegurar l'ascens i el
títol de campió. Va guanyar a l'Amposta
B, tercer (3-1). Partit molt intens que es
va decidir en temps afegit. Primera mei-
tat molt igualada, amb un parell d'apro-
ximacions per equip. A la represa, aviat,
arran d'una falta, el local Yassine va fer
l'1-0. Acte seguit, minut 8, l'Amposta es
quedava amb deu per l'expulsió de Ser-
gi Sanchez. Va veure dues grogues, la
primera a la primera meitat per protes-
tar. Aquí van venir les queixes amposti-
nes doncs consideraven que l'àrbitre fou
massa rigorós amb el seu jugador i no va
ser-ho tant amb jugadors locals que, te-
nint targeta durant la represa, no van
veure la segona. Malgrat jugar amb 10,
l'Amposta fou atrevit i arran d'un con-
traatac molt ben elaborat, Ferri empata-

va. Amb l'1-1, els locals van tenir espais
per contraatacar però l'Amposta va
arriscar i Òscar va poder fer l'1-2. Ja en
temps afegit, una acció del local Aleix
per l'esquerra va propiciar una centrada
que Ramos va desviar. Fou el 2-1. I amb
el partit trencat, una gran jugada dels
locals va culminar-la Marc Palomar amb
el 3-1, amb un gran gol. El líder que ho
és més i segueix sense perdre. L’Arnes,
segon, va ampliar l’avantatge respecte
l’Amposta, en guanyar a Ginestar (1-2).
Victòria complicada perquè els locals
van fallar un penal al final. Des de Gi-
nestar es comentava que “a la primera
meitat, l’Arnes, amb l’ofici que disposa,
va avançar-se en dues ocasions. Però a
la represa, amb l’1-2, amb els minuts,
vam dominar i vam tenir opcions clares
amb un penal fallat a darrera hora. Me-

reixiem més. Molt contents de la sego-
na part d’un partit amb molt d’ambient
i amb una afició que va estar força bé,
animant a l’equip”. Des d’Arnes s’ad-
metia que “el Ginestar va ser superior,
sobre tot a la segona meitat. Nosaltres
vam estar imprecisos i vam haver de fer
un pas enrera. Ells van tenir ocasions
clares amb un penal fallat”. La Fatarella
va empatar en temps afegit contra el
Masdenverge (1-1). Segons Guiu, tècnic
de la Fatarella, “partit molt emocionant
contra un dels primers classificats, que
juga bé futbol. Vam saber reaccionar a
la represa, amb el 0-1, arriscant amb un
3-4-3 i al final, amb gol d’Aleix, vam
empatar. Un punt que sap a victòria per-
què el partit va tenir alternatives i ells
van disposar d’ocasions per decidir (més
info a la plana següent). 

Nou pas endavant del líder, en vèncer l'Amposta B (3-1)

4A CATALANA. L’ARNES VA PATIR PER GUANYAR AL CAMP D’UN GINESTAR QUE VA FALLAR UN PENAL (90’)
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Partit intrascenden-
tal iderrota del CH
Amposta sènior
davant el lider del
campionat, el BM
Castellón, 30-22.
L’equip, en una
temporada compli-
cada per les lesions,
lluitarà en els darrers patits per acabar el més amunt pos-
sible. Altres resultats:
JUVENIL FEMENI: 
ST VICENÇ- CH AMPOSTA 26-20. 
INFANTIL CADET MIXTE. TARRAGONA HC- CH
AMPOSTA 33-20. INFANTIL FEMENI
CANOVELLES - CH AMPOSTA 26-8

Sense opció, a Castelló
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (30-22) CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (67-87)

Nova derrota
El Cantaires va caure derrotat per 67-

87 contra el CB Roser i fa un pas enrera
en les seues aspiracions. El rival guanya-
va els tres primers períodes 14/22-
13/20-16/22 i el darrer seria de 24/23,
per tancar el partit en un 67-87. Falten
encara quatre partits de lliga, autènti-
ques finals, per a dur l’equip tortosí el
més amunt possible en la classificació.
La pròxima sortida serà per visitar el C.B
Viladecans. Abans d'iniciar-se el partit es
va guardar un minut de silenci del que
va ser durant molts d'anys entrenador
del club Antó Andreu. 
PARTITS CAP DE SETMANA: Mini: CB

Ampolla 67-15 CB Cantaires (guanyat
per alineació d'un infantil). Cadet
Masc.: Rocabruna Reus Deportiu 45-49.
Infantil Fem.: Torreforta 61 - 26 CB Cantaires. Senior Territorial: CB Cantaires 55 - CB Agui-
les 48. Mini Fem.: CB Alcanar/Vinaros 13 - 50 CB Cantaires Tortosa. Infantil Fem.: CB CAN-
TAIRES 72-77 CLÍNIC ABAD. Júnior Fem.: CB Cantaire 51-50 AE Claret. Foto: Ferran Almen-
dros

REM

4A CATALANA 

Dema dissabte dia 1 d´abril a l’alçada
del centre de tecnificació del Club de
Rem Tortosa es celebrarà la 2ona rega-
ta escolar de la temporada 2016-17.
Les regates començaran a les 10h i uns
60 remers es disputaran les posicions
per a que el seu centre educatiu quede
en bona posició. La jornada està orga-
nitzada pel Consell comarcal del Baix
Ebre juntament amb el Club de Rem
Tortosa. D’altra banda, des del Club de
Rem han informat que la Federació Catalana ha fet una convocatòria per a la selecció cata-
lana a Aiguabelette de les categories cadets i juvenils. Els convocats del CRT són: CM; Quim
Gas i Dani Panisello. CF; Andrea Gisbert i Clara Andreu; JM; Josep Oriol Gisbert i JF; Anna
Kayser i Blanca Adell.

Regata Escolar

HANDBOL

Resultats de la jornada dels equips que van jugar
Cadet Femení. CE Tortosa 27 -H Sant Joan Despí 26
Cadet Femení. CE Tortosa 27 - CE Molins de Rei 37
Cadet Masculí. HE Castelldefels 34 (17)-CE Tortosa 28 (13)
Molt bon partit dels cadets a la pista del 3r classificat mal-
grat tenir 3 baixes abans del partit i 1 durant el mateix.
Sènior Masculí “A”.
CH Vilamajor “B”27 (10) 
CE Tortosa 32 (15)
C.E. TORTOSA:  Porters: J. Corral, D. Romeu
Jugadors: Jaume, M. Katriel, R. Amela, J. Martorell, Xexu,
Kresmar, M. Centelles, Juanjo, J. Audí, J. Pitarch.

Triomf meritori del sènior en un partit en què va jugar molt
posat en defensa i que va tenir controlat durant molts
minuts, mantenint avantatge des de la primera meitat. 

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

A Roquetes, es celebra la fase final del cadet masculí. A
quarts de final, el Roquetes va guanyar al Balàfia per 3-
1A les semifinals, el Roquetes va perdre contra el Sant
Pere i Sant Pau per 1-3el Vallbona Granollers queda
campió de Catalunya de cadet masculíEl cadet femení,
es va desplaçar al camp de la Vall d'Hebron. Aquestes
van superar-les per 1-3 amb parcials (23-25, 18-25,
25-23 i 15-25). L'infantil femení va jugar a Sabadell, 3-
0 amb parcials (25-23, 25-17 i 25-16). 
El sènior havia de jugar la fase final a Andorra però no
va poder arribar-hi pel mal temps. El club està molest
pel tracte federatiu (vegeu article a la plana 2).

Ramon Grau, jugador que va estar al Móra la N, Gandesa, i que la lliga
passada va jugar a Corbera, és nou defensa de la Fatarella que diumenge vi-
sita el Camarles. La Fatarella va empatar a darrera hora contra un Masden-
verge que va perdonar i que va acabar cedint un empat. El Catalònia va
guanyar al camp del Xerta (1-3). Els jesusencs es recuperen, remuntant a la
represa amb gols de Martorell, Ilya i el pichichi Reverté. Demà reben el líder.
Sisco Martí, del Xerta, deia que “primera meitat igualada, amb més domini
nostre i Josep va fer l’1-0. Però a la represa, nosaltres no vam entrar al par-
tit. El Catalònia ens va superar i no vam reaccionar. Res a objectar”. La sor-
presa de la jornada va donar-la l’Ametlla, que millora, al camp de l’Ebre Es-
cola, guanyant per 0-2. El Deltebre va vèncer a Benissanet amb gol de Joel
a darrera hora (2-3). Els de Mario són vuitens. Amb el Benissanet, després de
canvis a la banqueta, Sara Caballero és la nova entrenadora (vegeu plana
19). Mario, del Deltebre, deia que “bon partit del Deltebre i, tot i que el Be-

nissanet, amb el 2-2, va tenir una opció que va evitar Llàtzer i un gol anul.lat,
penso que vam merèixer la victòria, amb el gol de Joel”. El Batea B, en pro-
gressió, va superar el Bot per 3-0 i ja és novè. Els jugadors van enviar un mis-
satge de suport a Alejo, amb samarreta per l’ocasió. L’Ascó segueix fort, amb
els fitxatges i la nova etapa, i va assolir la tercera victòria seguida, contra el
Tivenys (4-1). Marcos (Camarles) també s’ha incorporat i va marcar un dels
gols. Segons David, delegat del Tivenys, “resultat abultat perquè vam fer un
dels millors partits però ens va faltar l’encert que si que van tenir ells. A més,
ens van fer un gol clau, a l’inici de la segona part. Fou el 3-1 que ens va con-
demnar”. El Camarles va guanyar al camp del cuer, Alcanar (1-2). Segons
Santi, del Camarles B, “anàvem molt minvats però vam poder ser competi-
tius i ens vam avançar amb un golàs de Quim. De penal, l’Alcanar va empa-
tar. Però Alifonso va establir l’1-2. A la represa no vam sentenciar i ells ens
van apretar fins el final, patint perquè no vam poder matar el partit”. 

Marcos fitxa amb l’Ascó B i Ramon Grau amb la Fatarella

CICLISME. DIUMENGE

PREFERENT FEMENINA

El Tortosa Ebre va perdre
contra el Cerdanyola (0-2) i
es complica. Segons Xavi, el
tècnic, “mereixiem molt
més, vam posar el joc i les
ocasions i quan podíem em-
patar i vam arriscar per fer-
ho, ens van fer el 0-2, ja al
final. No va ser just. Satisfet
del partit, malgrat la derro-
ta”. 

Mereixien més
(0-2)

L’Handbol Club Perelló ha arrancat la segona fa-
se encaixant la primera derrota de la temporada.
Les del Baix Ebre després de tancar la lliga regular
amb el ple de victòries afrontaven la visita a la pis-
ta del Parets. Les barcelonines, que han accedit a
aquesta fase pel TOP4 com a segones del grup B,
van imposar-se per 25 a 22. En l’altre partit del
grup empat a trenta gols entre l’Igualada i el Pa-
lautordera (informació d’ebredigital.cat).

L’Handbol Club Perelló comença la segona fase

Fase final cadet masculí

EN UN MINUT

*PATINATGE: el grup
Xou juvenil del Club Patí
l’Aldea es va penjar la me-
dalla de bronze al Cam-
pionat d’Espanya i s’ha
guanyat el bitllet per a
participar a l’europeu de
Nantes entre el 27 i el 29
d’abril.

*TRIAL: el pilot d’Ullde-
cona Adam Raga va tor-
nar a ser segon en la pro-
va del mundial indoor, a
Marsella. De nou el vigent
campió Toni Bou va domi-
nar la prova i es queda ara
a un sol pas d’assegurar-
se un nou títol mundial,
que es decidirà avui a
Niça.

*LA QUINTA EDICIÓ
DE LA TRENCACIMS
PAÜLS tindrà lloc aquest
cap de setmana, 1 i 2 d’a-
bril, i manté així el format
de dos dies de competició
que va encetar el 2016. La
cursa bat rècord de parti-
cipació amb més de 700
corredors.

*HANDBOL: el próxim
diumenge 2 d'abril, a par-
tir de les 9 del matí, al Pa-
velló Municipal d'Ampos-
ta, tindrà lloc la II
TROBADA INTERESCO-
LAR DE MINIHANDBOL.

*CURSES DE MUN-
TANYA: Luisma Mas i
Paula Espinach dominen
la Xa Cursa de les Fites de
la Pobla de Massaluca.

*RUNNING SERIES: Ri-
cardo Durà i Gemma Co-
lomé guanyen el 10.000
de l'Ampolla.

*DESTACADA ACTUA-
CIÓ DE CEE ÀNGEL APA-
SA al II Campionat de Ca-
talunya Special Olimpics.

*CICLISME: prop d'un
centenar de corredors
participen en el IX Trofeu
Ciutat d'Amposta de ci-
clisme. 
(Notícies de Jesús Ferrando,

Canal Terres de l’Ebre. Les po-

deu trobar ampliades a ebredi-

gital.cat)
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Catalònia-Móra N (16.30h)

Deltebre-Batea (17h)

Ametlla-Xerta (17h)

Tivenys-Ginestar (17h)

Masdenv-Ascó B (17.30h)

Amposta-Alcanar (18h)

diumenge 

Bot-Ebre Escola (17h)

Camarles-Fatarella (17h)

Arnes-Benissanet (17h)

RESULTATS
26a jornada 4a catalana

Ebre E-Ametlla 0-2

M Nova-Amposta 3-1

Batea-Bot 3-0

Alcanar-Camarles 1-2

Benissanet-Deltebre 2-3

Xerta-Catalònia 1-3

Ascó-Tivenys 4-1

Fatarella-Masdenverge 1-1

Ginestar-Arnes 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 80 19 67

2. Arnes 81 31 59

3. Amposta 67 29 54

4. Masdenverge 71 35 51

5. Ginestar 60 40 48

6. Catalònia 56 43 43

7. Ebre Escola 47 49 41

8. Deltebre 54 44 40

9. Batea 48 59 33

10. Ascó 56 61 31

11. Fatarella 44 54 31

12. Xerta 45 57 30

13. Bot 47 71 28

14. Tivenys 42 64 28

15. Camarles 47 74 25

16. Benissanet 32 56 24

17. Ametlla 23 65 18

18. Alcanar 26 75 11

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Cerdanyola-Pardinyes

Guieneuta-S Andreu

At Prat-Molins

Porqueres-AEM

S Pere-S Gabriel

La Roca-Pontenc

F At Vilafranca-Tortosa E

(diu 17.30h)

C Clar-Fontsanta

RESULTATS

24a jornada

Tortosa E-Cerdanyola 0-2

Pontenc-At Prat 2-2

Molins-C Clar 6-0

AEM-S Pere sus

S Gabriel-Guineueta 5-0

Pardinyes-Porqueres 6-1

Fontsanta-F At Vilafranca 3-2

S Andreu-la Roca 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Pardinyes 94 30 60

2. Cerdanyola 57 22 55

3. Fontsanta 69 30 54

4. S Pere 58 33 45

5. S Andreu 52 37 42

6. F At Vilafranca 45 29 39

7. Porqueres 47 44 36

8. At Prat 39 40 34

9. Pontenc 47 58 33

10. AEM 44 42 32

11. S Gabriel 47 37 31

12. Molins 40 48 29

13. Tortosa Ebre 32 51 21

14. La Roca 22 50 18

15. Guineueta 26 81 13

16. C Clar 30 117 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte dia 8 

Ginestar-Aldeana (12h)

Gandesa-J i Maria (15.30h)

Tortosa E-S Bàrbara (17h)

Diumenge dia 9 

Arnes-Olimpic (10h)

Alcanar-Ulldecona (11h)

S Jaume-Rem Bítem (17h)

RESULTATS

19a jornada

S Bàrbara-Ulldecona 3-4

Olimpic-Alcanar 1-3

J i Maria-S Jaume 6-5

R Bítem-Ginestar 2-0

Aldeana-Arnes 3-0

Tortosa E-Gandesa 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 121 21 52

2. Aldeana 81 22 45

3. Ulldecona 57 41 36

4. Olimpic 71 51 35

5. S Jaume 67 54 30

6. S Bàrbara 50 37 29

7. Gandesa 49 58 25

8. J i Maria 50 66 23

9. Ginestar 37 66 20

10. Tortosa E 28 72 18

11. R Bítem 29 92 10

12. Arnes 15 75 5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Perelló descansa

Canareu-Alcanar

Ametlla-Tortosa

Catalònia-Roquetenc

Rapitenca-J i Maria

S Jaume-Amposta

Vinaròs-Aldeana

RESULTATS

19a jornada

J i Maria, descansava

Amposta-Rapitenca 3-0

Perelló-Catalònia 2-1

Roquetenc-Ametlla 2-2

Aldeana-S Jaume 6-1

Tortosa-Canareu 3-1

Alcanar-Vinaròs 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 47 18 43

2. Roquetenc 52 23 40

3. Vinaròs 49 23 39

4. Amposta 55 19 38

5. Aldeana 47 21 34

6. Tortosa 65 44 28

7. Rapitenca 47 30 28 

8. Ametlla 33 33 18

9. J i Maria 28 51 14

10. Canareu 34 55 14

11. Perelló 24 68 13

12. Catalònia 23 49 12

13. S Jaume 16 86 1

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Roquetenc-J i Maria (16.30h)
diumenge 

Flix-Vilalba (12h) (Móra d’Ebre)
Alcanar-Corbera (16h)
Godall-Perelló (17h)
Ampolla-Aldeana (17h)

Sant Jaume-Catalònia (17h)
R Bítem-Pinell (17h)
Olimpic-Ametlla (17h)

S Bàrbara-la Sénia (18h)

RESULTATS
26a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Vilalba 4-1

Catalònia-Rem Bítem 1-2

Ametlla-S Bàrbara 2-4

Aldeana-Alcanar 1-0

la Sénia-Godall 5-2

J i Maria-Ampolla 1-3

Corbera-S Jaume 2-2

Pinell-Olimpic 4-2

Perelló-Flix 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 26 87 39 63

2. Catalònia 26 64 30 55

3. Aldeana 26 58 31 55

4. Ampolla 26 69 34 52

5. R Bítem 26 55 29 51

6. Alcanar 26 49 41 43

7. Perelló 26 39 36 41

8. S Jaume 26 49 67 37

9. Roquetenc 26 46 53 37

10. Olimpic 26 48 55 33

11. S Bàrbara 26 45 43 33

12. Pinell 26 47 50 32

13. Corbera 26 38 58 27

14. Ametlla 26 36 52 25

15. Vilalba 26 38 59 22

16. Godall 26 39 67 21

17. Flix 26 29 59 19

18. J i Maria 26 37 70 14

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Reddis-Camarles (15.30h)
Segur-Gandesa (17h)

Cambrils U-Ulldecona (17.45h)
Vendrell-la Cava (18h)

diumenge  
Catllar-Torredembarra (12h)
Salou-Hospitalet (16.30h)
Valls-Amposta (16.30h)
Batea-Roda (17h)
Tortosa-Riera (17h)

RESULTATS
26a jornada, Segona catalana

Riera-Catllar 3-1

la Cava-Batea 2-1

Hospitalet-Reddis 2-2

Roda Berà-Cambrils U 0-1

Ulldecona-Tortosa 2-2

Torredembarra-Salou 1-0

Camarles-Valls 2-3

Amposta-Segur 2-2

Gandesa-Vendrell 7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 26 53 20 62

2. Valls 26 51 28 57

3. Cambrils U 26 53 21 56

4. Amposta 26 46 17 53

5. Camarles 26 50 26 48

6. Gandesa 26 43 20 47

7. la Cava 26 37 42 37

8. Reddis 26 52 54 36

9. Ulldecona 26 35 46 32

10. Vendrell 26 34 37 32

11. Hospitalet 26 42 45 31

12. Segur 26 38 53 26

13. Batea 26 44 61 26

14. Roda Berà 26 33 34 24

15. Torredembarra 26 29 45 24

16. Riera 26 25 60 18

17. Catllar 26 29 62 17

18. Salou 26 24 47 17 

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El líder Móra la Nova
està més prop de
l’ascens i manté el
rècord de no haver
perdut cap partit.

PRÒXIMA JORNADA
Vilassar-Pobla Mafumet 
Vilafranca-Sabadell

Ascó-S Andreu (diu 12 h)
Júpiter-Terrassa

Europa-Cerdanyola
Santfeliuenc-Muntanyesa
Figueres-Castelldefels
Peralada-Jonquera
Olot-Palamós

Manlleu-Granollers

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 31 20 7 4 58 29 67
2. Peralada 31 20 5 6 55 17 65
3. Vilafranca 31 15 9 7 48 31 54
4. Sant Andreu 31 14 9 8 44 36 51
5. Terrassa 31 13 8 10 39 26 47
6. Ascó 31 12 11 8 38 30 47
7. Palamós 31 12 9 10 44 46 45
8. Figueres 31 10 12 9 34 35 42
9. P Mafumet 31 9 15 7 36 34 42
10. Santfeliuenc 31 9 12 10 37 37 39
11. Vilassar 31 10 9 12 30 37 39
12. Granollers 31 11 5 15 38 45 38
13. Europa 31 9 10 12 23 30 37
14. Cerdanyola 31 9 9 13 38 46 36
15. Muntanyesa 31 9 9 13 28 38 36
16. Jonquera 31 7 10 14 14 25 31
17. Manlleu 31 5 15 11 27 44 30
18. Sabadell 31 7 9 15 31 47 30
19. Castelldefels 31 7 9 15 26 39 30
20. Júpiter 31 5 12 14 25 41 27

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

Castelldefels-Jonquera 2-0
Sabadell-Peralada 0-1
Granollers-Olot 0-1
Cerdanyola-Santfeliuenc 3-3
Muntanyesa-Júpiter 1-0
S Andreu-Manlleu 2-1
Figueres-Vilassar 4-0
Palamós-Vilafranca 3-1 
Terrassa-Ascó 2-0
P Mafumet-Europa 0-0

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Alpicat-Vilanova (17h)

diumenge 

S Ildefons-S. Cristobal (12h)

V Alegre-Santboià (12h)

Rubí-Lleida (12h)

Rapitenca-Reus (12h)

Viladecans-Balaguer (17h)

Suburense-Almacelles (17h)

Vilaseca-Igualada (17h)

RESULTATS

26a jornada, Primera catalana

Lleida-Rapitenca 1-0

Reus-Vilaseca 2-1

S Cristobal-V Alegre 2-0

Santboià-Morell 4-0

Balaguer-S Ildefons 0-0

Vilanova-Suburense 1-0

Almacelles-Rubí 5-2

Igualada-Viladecans 0-2

Primera catalana

Una formació del Móra la Nova, d’aquesta temporada. 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 25 52 26 51

2. S Cristobal 25 39 23 50

3. Balaguer 25 53 24 50

4. Reus 24 46 33 44

5. Almacelles 24 50 26 42

6. S Ildefons 25 40 31 40

7. Rapitenca 24 33 28 37

8. V Alegre 25 38 33 36

9. Lleida 24 32 28 36

10. Viladecans 25 26 24 33

11. Vilanova 25 32 47 31

12. Igualada 24 37 44 29

13. Alpicat 24 33 43 28

14. Vilaseca 24 30 42 28

15. Suburense 24 27 39 22

16. Rubí 24 22 46 14

17. Morell 25 7 60 2

4a Catalana
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: GANDESA I REMOLINS-BÍTEM

JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desas-
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aques-
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria

caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar
Estupiñà a la banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai

sé sap si podria ser-ho. 

Top Secret

GOLEJADORS

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A 2A CATALANA
Nº

23
19
19 
17 
13
13
13
13
11
11
11
10
10

9
9

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

28
21
18
18 
17
17 
14
14
13
12
12
12
12
11 
11

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

29
22 
21
18 
17 
17 
17
16 
15
15
15
14
14
13
12

GOLS

1) Dalt a l’esquerra, directiva del 
R-Bítem: Leo, Sergi, Roda (president) i

Alvaro.
2) Sara Caballero, nova entrenadora del

Benissanet.
3) Dalt a la dreta, junta  de l’Ulldecona
4) Dilla, Cristian i Arnau, tres dels goleja-

dors del Gandesa diumenge (7-0)

ARROYO (Pinell)

DILLA (Gandesa)

BRAYAN (La Cava)

FRANC REOLID (Ulldecona)

GALIANA (R. Bítem)

RAUL GONZALEZ (Perelló)

SAMPER (Aldeana)

JOSÉ MARI (S Bàrbara)

GERARD FRANCH (Ampolla)

CAPI (la Sénia)

MARC ALEGRE (Roquetenc)

*La temporada passada el Flix va ser segon a Tercera catalana amb 62 punts i en aques-
ta la Sénia ja en porta 63 a falta de 8 jornades. Fins i tot perdent la meitat dels partits
podria ser campió doncs Aldeana o Catalònia haurien de guanyar-ho tot.
*En el partit Corbera-Sant Jaume l'àrbitre no va estar fi. El curiós és que els dos equips
creuen que els va perjudicar.
*El gran Chimeno, el crac, tot i tenir 38 anys, té la il·lusió d'un nen petit. Es va lesionar
greument diumenge amb trencament de tibia i peroné. Es va acabar el rècord de par-
tits consecutius, 34 la passada lliga i en aquesta 26, amb la cava i Alcanar. La tempo-
rada anterior 32 gols i en aquesta en portava 18. Que injust és el futbol!!! I el seu amic
de l'ànima, Àngel, també lesionat. Ànims Chimeno. T’has guanyat l’admiració de tots!
*El crac de la Cava, Ferran, segueix lesionat, però ja comença a córrer. En poques set-
manes s’espera el retorn als terrenys de joc.
*Revolta a Benissanet. Ja van dos entrenadors en aquesta campanya cessats i ara arri-
ba la sorpresa: Sara Caballero és la nova entrenadora i només té 23 anys. Juga al fubol
sala del Móra i ha estat entrenadora al futbol base de l’Ascó. Té caràcter i ganes; el cas
curiós és que la seva parella és José Gallego, porter de l'equip de Benissanet.
*Un 10 el míster del Camarles, Xavi Cid, que va entrar a felicitar la plantilla del Valls en
acabara el partit. Altres misters haurien de seguir amb l’exemple.
*Rècord Guines: José Lorenzo Diego, president del Gandesa durant 19 temporades, ha
decidit descansar "el club està sanejat i ha arribat el moment", em diu. Aquest zamorà
ha aconseguit mantenir l'equip en la Segona catalana, 17 campanyes consecutives i,
d'aquestes, 15 ha quedat entre els 10 primers. Un gran president, una gran persona,
temperamental perquè viu i defensa el seu club intensament.
*Guillermo Camarero i Nacho Pérez, un dels dos tornarà a entrenar un equip amateur
la propera temporada.
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Pocs jugadors poden dir
que han estat amb Luis
Aragonés i que ha jugat en
12 equips diferents.
Aquest és el cas d’Abdul,
ara jugador del Vilalba,
que va venir de Nigèria
per triomfar. Va estar a
l’At. de Madrid i al Getafe
abans d’arribar a Tortosa
fa xx anys, i  on s’ha que-
dat a viure. Avui coneixem
a Abdul, persona humil i
amb un gran cor. 
Pregunta: Per què has
estat un trotamons del
futbol?.
Resposta: Vaig apostar per
jugar a futbol i vaig decidir
sortir de Nigèria per venir
a jugar a Espanya. I el fut-
bol és imprevisible,  d’on
pots estar d’un dia per un
altre. 
P: Qui no ho ha viscut, no
sap el que representa estar
tan  lluny de casa?.
R: És així. Quan vius en un
país que no és el teu, lluny
de la família i amics, te
n’adones de l’important
que són per a tu. Si no has
estat mai tan lluny de
casa, de la família, en un
altre país, és molt compli-
cat adonar-te’n del molt
que els pots trobar a faltar.
P: Hi ha racisme al futbol
regional?.
R: Sí, n’hi ha per tot arreu.
En alguns llocs més i en
altres menys, però d’algu-
na manera no deixa d’ha-
ver-ne.
P: Qui t’ha donat més
suport?.
R: Jo mateix.
P: El millor consell que et
van donar per jugar a fut-
bol?.
R: Que no deixe mai de
ser humil i respectuós
amb tot el món. Recordo
les parauels que em va
transmetre el meu pare,
que va morir anys enrera i
que em va transmetre un
seguit de valor que inten-
to aplicar cada dia.  

P: El teu lema?.
R: Insistir, persistir, resistir
i no desistir mai.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: En un partit vaig saltar
en la disputa d’una pilota
i vaig topar amb un juga-
dor rival. Vaig caure a
terra desmaiat. La forma
en què la gent es va por-
tar amb mi quan vaig
recuperar-me va ser
impressionant. Mai l’obli-
daré.
P: Compta’m una anèc-
dota de la teua experièn-
cia esportiva?.
R: Un dia en un camp, en
un partit, em vaig lesionar
al turmell i quan em vaig
traure el mitjó, a la
banda, un aficionat em va
mirar el peu i va veure la
part de baix de color més
clar. I em va preguntar
que com podia ser que
tingués el peu blanc si era
negre. Jo m’ho vaig aga-
far bé i vaig riure. I vaig
contestar-li que era per-
què Allah em va fer així,
igual que hi ha persones
blanques, negres, marrons...
va ser graciós. 
P: Moment màgic del dia.
R: Quan reso. El temps
que em toca. Em sento
feliç. 
P: Què t’hagués agradat
ser?.
R: O bé futbolista profes-
sional o bé actor.
P: Una illa tu sol i 50 noies.
Què faries?
R:Mirar-les i respectar-les i
tots contents. 
P: S’acaba el món en una
setmana, què faries?.
R: Demanar perdó a tota
la gent que li hagi pogut
molestar o perjudicar en
algun moment, si ho he
fet. Així moriria en pau.
P: El fracàs existeix? 
R: Quan les coses no sur-
ten bé, com voldries, sem-
pre aprens. Cal veure-ho

així. Per tant, no hi ha
fracàs. 
P: Com vas començar a
jugar a futbol?
R: Quan era molt petit, al
carrer, amb els amics i
també al col.legi.
M’agradava molt.
P: Trajectòria esportiva.
R: A Nigèria, vaig jugar
amb el Plateau Piramid
FC. A Brunel, amb el
DPMM FC. Em van pro-
posar venir a Espanya a
jugar i quan vaig arribar
vaig estar a l’At de Madrid
i al Getafe. Vaig venir a
Catalunya per jugar a
Tortosa amb tres com-
panys més. També vaig
jugar a la Sénia, R-Bítem,
la Cava, Vilalba, Batea,
Benifallet, Pinell i ara
Vilalba altre cop.
P: Els teus millors entrena-
dors?
R: Tots, tots m’han ajudat.
Recordo carinyosament a
Gaspar perquè a més
d’entrenador era i és un
amic.
P: Entens els entrenadors?
R: A alguns més i a altres
menys. També n’hi ha que
són molt complicats d’en-
trendre. Però de tots

s’aprèn alguna cosa.
P:Què és el que no t’agra-
da d’un entrenador? 
R: Que sigui Amarrategui.
P: Quin és el millor record
d’un entrenador?
R: Tinc un gran record del
primer partit que vaig fer a
prova, contra el primer
equip de l’At de Madrid,
que estava entrenat per
Luis Aragonés. Vaig fer un
parell de jugades bones i
ell em va fer uns comenta-
ris. Jo encara no entenia el
castellà. Albertini em va
mirar i em va dir: “very
good, very good. Follow.
Like that”. M’estava dient
que li havia agradat i des
de llavors vaig entendre
que fitxaria com així va
ser. Després vaig estar al
Getafe abans de que em
plantegessin venir a
Catalunya i arribar a
Tortosa.
P: Millor consell que t’ha
donat un entrenador? 
R: Respecta els companys i
als rivals i mai desixes de
creure amb el que fas.
P: La frase que mai obli-
daràs d’un entrenador? 
R: Un plaer treballar amb
tu.

P: Per què creus que els
entrenadors no confien
més amb els jugadors
jòvens?. 
R: És cert que hi ha molts
jòvens que tenen qualitat.
Però per jugar no només
falta tenir-ne. Si es vol arri-
bar més amunt han de
dedicar-se amb sacrifici i
compromís, i entendre el
que vol transmetre l’entre-
nador. I tot plegat això
potser és el que manca als
més jòvens.
P: Un company curiós.
R: Ros, perquè és molt dis-
ciplinat. Sempre escolta i li
agrada apendre.
P: El més ‘caxondo’?
R: Bernabé.
P: Si un nen se t’acosta i et
diu per favor dona’m un
consell, què li diries? 
R: Primer que res, li diria
que encara que jugui, que
no deixe mai d’estudiar. I
després que respecti els
pares, els entrenadors, els
companys i als rivals. I que
ha de treballar molt dur i
portar una vida molt sana,
per a poder obtenir
recompenses en el futur.
P: Si haguessis de definir
futbol, què diries? 
R: Una activitat que m’a-
grada molt i que m’ho ha
donat tot.
P: Jugador favorit? 
R: Zidane i Iniesta.
P: A qui t’hi assembles
quan jugues? 
R: A mi mateix. No m’a-
grada comparar-me amb
ningú.
P: Quina paraula més
bonica t’ha pogut dir un
rival?
R: Que bo que ets.
P: Quin ritual segueixes
abans d’un partit?
R: Sempre reso i entro al
camp amb la cama dreta.
P:Quan les pulsacions van
a mil...
R: Intento calmar-me i no
parlar amb ningú.
P: Quan t’insulten...et

motives més?
R: No sé, però tinc més
ganes de guanyar.
P: Com et recuperes quan
perds?.
R: Ho passo malament, i
més si no he jugat bé.
Desconnecto mirant la
tele.
P: El partit més dur?.
R: Contra un equip que
ara no puc dir el nom.
Durant tot el partit em van
estar insultant dient-me
‘negre de merda’.
P: Un partit calent?.
R: Vilalba contra el Batea.
P: Què sents quan fas un
gol?.
R: Em sento feliç perquè
aporto al meu equip, però
em sento més feliç quan
vaig assistències.
P: Vilalba, un poble i un
club familiar i acollidor.
Que representa Vilalba per
Abdul?.
R: Representa moltes
coses. Molt bona gent,
que sempre m’ha donat
suport. Només tinc bones
paraules. Em sento com a
casa. 
P: Ara ha arribat un nou
entrenador, Cotaina.
L’equip necessita salvar-se
i diumenge partit impor-
tant amb el Flix?.
R: Sí, molt important. La
temporada, fins ara, ha
estat complicada i no ens
han sortit les coses com
voldriem. Ha arribat
Cotaina i la seua experièn-
cia ens ha de donar l’esta-
bilitat necessària per poder
salvar la categoria.

PROPER: 

CRISTIAN VENTURA

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  ABDUL, JUGADOR DEL CF VILALBA

86 El rei de Vilalba
UN RODAMÓN: HA JUGAT EN 12 EQUIPS

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS (PER A 2 PERSONES):
· 140 g d'arròs cru tipus badia o bomba (per a persones
grans es recomana una ració de 70 g)
· 280 ml d'aigua o brou vegetal o de pollastre (el doble
que d'arròs)
2-3 cullerades soperes d'oli d'oliva
· 40 g de pernil cuit en forma de daus (o pit de gall dindi
cuit)
· 75 g de carn magra de porc
· 1 ceba
· 1 pebrot vermell
· 1 tomàquet
· julivert
·  10 g de formatge gruyère ratllat
sal

Opcional: uns brins de safrà, una fulla de llorer, pèsols, una
espurna de pebre, un grapat de xampinyons per decorar...
PREPARACIÓ:
En una cassola, ofegueu la carn magra de porc tallada a
trossets. Quan estigui mig cuita, afegiu-hi la ceba trinxada
i el pebrot tallat. Quan les verdures s'hagin sofregit, afegiu-
hi els daus de pernil cuit, el tomàquet ratllat i el julivert trin-
xat; remeneu-ho fins que s'hagi sofregit, uns 10 minuts.
Quan estigui tot cuit, tireu-hi l'arròs i remeneu-ho perquè
agafi el gust del sofregit. Afegiu-hi l'aigua o brou vegetal o
de pollastre, que ha d'estar bullint (el doble de quantitat
que l'arròs), la sal (i el pebre, safrà, llorer...) i deixeu que co-
gui durant 15 minuts. Passats els 15 minuts, tireu-hi el for-
matge ratllat, i remeneu-ho i fins que es desfaci. Deixeu-lo
reposar 5 minuts abans de servir-lo.

Arrós a la
milanesa 

SUGGERIMENTS:

aquesta recepta pot ser el plat únic de l'àpat, un primer i segon complet, ja que conté tots els ingredients:
l'arròs, les verdures, una mica de formatge i la carn. El safrà és optatiu. Si voleu, el podeu coure al forn durant
15-18 minuts, tapat amb paper d'alumini i afegint-hi el formatge al final. 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

MÉS EBRE RECOMANA

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hauràs de fer un esforç per resoldre qües-
tions de treball que seran de molta importàn-
cia , però procura no actuar de manera
massa brusca.

És possible que hagis  de prendre decisions
ràpidament , fes-ho amb fase en el que cone-
guis i puguis, però de cap manera et quedis
paralitzat.  

Taure
20/4 al 19/5

El dia serà mogut . Pel que fa al teu treball,
és possible que es presentin canvis que
també hauran de veure amb la teva econo-
mia , però seran canvis bons.

Hauràs d’enfrontar la teva relació sentimen-
tal o d’associació amb realisme , i si és una
cosa que s’ha d’acabar , no continuïs propo-
sant-lo . Ara és el moment.   

Bessons
20/5 al 21/6

Aquest serà el millor dia per prendre una
decisió  en qüestions  de feina , perquè és
possible que puguis fer el gran salt que
necessites per progressar.

Les teves relacions sentimentals requeriran
de tota la teva atenció , i hauràs de resoldre
els problemes que hagin quedat bloquejats .
Deixa que tothom sigui lliure.

Cranc
22/6 al 21/7

Aquest serà un dia que els grans mals hauran
de resoldre’s amb gran solucions i per a tu
això es farà notar en les teves relacions fami-
liars i assumptes de feina

El dia serà bo per parlar clarament amb els
teus fills , amb els teus amics i amb la teva
parella en relacions de festeig ,però no vegis
solament els errors dels altres.

Lleó
22/7 al 22/8

Poden sorgir situacions especials relacionades
amb la llar , la família i qüestions de diners ,
que tindran un bon resultat . Deixa que els teus
sentiments positius et guiïn.

Aquari
20/1 al 18/2

A partir d’avui podràs tenir mes clares les
coses i ara sí que sabràs com actuar . És pos-
sible que rebis un suport econòmic , però no et
confiïs per això.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs força i voluntat per resoldre proble-
mes o per iniciar coses noves  , però no et
passis  en les teves paraules ni en els teus
actes . Mostra diplomàcia i bona voluntat.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara si que podràs prendre les decisions que
has estat analitzant des de fa temps , i
obtindràs  més del que imagines . Comptaràs
amb ajuda d’amics.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01 VOLCANS



IMMOBILIARIAÑ

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany. Tel:
670516520

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓ Ñ

VARIS Ñ

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

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

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes cir-

cuits sencers. Passo a reco-
llir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 
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COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Tlf. 609 76 12 06

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

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

659 728 249

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASSA
BAR 

RESTAURANT 

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

SOLAR EN VENTA 
RIBARROJA

CON PROYECTO 
C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7

VIVIENDAS
10 PARKINGS 

1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

P.V. : 65.000 € con 
posibilidad de permuta

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net

SE VENDE 
LICENCIA 
DE TAXI 

EN L'AMETLLA
DE MAR 

POR JUBILACIÓN

TEL 619762458

SE PRECISA
CAMARERA
CON EXPERIENCIA

PARA RESTAU-
RANTE ZONA

TORTOSA

TEL. 692 211 773

Particular ven pis a
Amposta. Construcció

2007, 4 habitacions, bany,
aseo, cuina + terrassa ren-
tador + electrodomètics,
menjador + terrassa,

bomba de calor, parquing i
traster. Recient pintat.

659700015
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La companya Lo TAT,
Tortosa Arts Teatrals, va
néixer amb els alumnes
adults graduats l'any
2012-2013, la primera
promoció de l'Escola
Municipal de Teatre de
Tortosa. L'objectiu de Lo
TAT és assolir reptes en
totes les branques tea-
trals des de clàssics com
Hamlet, Teatre de
Carrer, Festes del
Renaixement, musicals
com Mamma Mia,
Cabaret i ara, Sister Tat.
L'obra es representarà
els dies 1 i 8 d'abril a les
20.30 hores i els dies 2 i
9 a les 19 hores. Les
entrades estan a la
venda a l'Auditori Felip
Pedrell (de dilluns a
dijous de 17 a 20.30
hores). El Més Ebre ha
sortejat 8 entrades que
ja tenen guanyadors
(veure pàgina facebook
Més Ebre).

Parlem amb Marga Julià,
directora de Lo TAT i de
l'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa.

Més Ebre: Sister Act, una
comèdia del 1992 prota-
gonitzada per Whoopi
Goldberg i dirigida per
Emile Ardolino, la qual va
inspirar posteriorment
una obra musical del
mateix nom. El pròxim 1
d'abril veurem l'adaptació
d'aquesta divertida comè-
dia, dirigida per Marga
Julià, i protagonitzada
per la Companyia Lo TAT.
Marga Julià: Efectivament,
aquest any, la Companyia
lo TAT ens decidim a tornar
a portar a escena un gran
espectacle de teatre musi-
cal, després de fer l'any
passat el Cicle de Teatre
de Proximitat, a la Sala
Petita de l'Auditori, dedi-
cat al teatre de petit for-
mat, una gran experièn-
cia, volíem tornar amb un
gran espectacle. Sister
TAT és potser l'espectacle
més divertit que hem
ofert mai al públic. És un
espectacle per a tots els
públics, per venir a xalar, i
sortir cantant del teatre.

Tot i tenir un hivern molt
dur, ja que al novembre
vam perdre a una gran
companya i amiga, la
Imma Blanc, la seva força
ens arriba des d'allà on
sigui per tirar endavant
aquesta gran aposta! Ella
va ser una de les impulso-
res de tornar a un gran
musical, així que aquí
estem!!

ME: Imma Blanc, m'agra-
da que la nomenis per-
què la recordo perfecta-
ment. Una gran persona,
companya i actriu, que
ens va deixar massa
aviat...
Veure a vint actors dalt
de l'escenari de l'auditori
Felip Pedrell. Quin
espectacle!
MJ: Vint-i-un, exacta-
ment!!! Un gran repte! I
una gran dificultat però
estem molt orgullosos de
la feina que hem fet.
Molta energia a dalt de
l'escenari!

ME: Una dotzena de
temes musicals, soul,
funk dirigits per Maria
Lombarte amb la partici-
pació d'alumnes de

l'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa.
MJ: Sí, Maria Lombarte,
és una gran professional.
Fa temps que ens conei-
xem. Ella també forma
part de l'equip de profes-
sors de l'Escola Municipal

de Teatre. Són cançons
amb una gran dificultat. I
a sobre, has de cantar des
del personatge, és clar!! I
com havia de ser un gran
cor, comptem amb la
col·laboració d'un grup
de noies joves, a qui molts

ja coneixen a Tortosa com
"les Superheroïnes" pel
musical que van fer l'any
passat que va tenir molt
èxit. Són noies molt pre-
parades, que porten 6 i 7
anys estudiant teatre
musical. També tenim 2
actors que ja formen part
de la Companyia de
l'Escola, que està formada
per alumnes dels últims
anys o de postgraduat. I
compten amb una
col·laboració externa i
d'altres professores de
l'Escola Municipal de
Teatre. Com dèiem
abans...21 són molts!!

ME: Un testimoni d'un
crim de la màfia (la pro-
tagonista) que la policia
amaga dins un convent...
Adaptar-lo a casa nos-
tra... Complicat, no?
MJ: L'espectacle segueix
passant a Reno, als Estats
Units, com l'original, però
la dificultat ha estat adap-
tar el text al català. És una
versió lliure del guió de la
pel·lícula i del musical tea-
tral. Però la dificultat més
gran ha estat adaptar les
cançons... Tot això és la
feina que no es veu, però

potser la més complica-
da...

ME: La protagonista de
l'obra Deloris Van
Cartier, en la versió musi-
cal, Whoopi Golberg i
l'adaptació Sister TAT
amb l'actriu Montse
Hernández.
MJ: Sí, en decidir-me per
aquest text, vaig tenir clar
des del primer moment
que el personatge de
Deloris l'havia d'interpre-
tar Montse. El paper li va
molt bé d'energia, i a
part, és una actriu molt
treballadora, molt discipli-
nada... i està fantàstica!!!
Com diu ella, la primera
Deloris pèl-roja i de pell
blanca!!

ME: Una comèdia diverti-
da per gaudir en família.
MJ: Si, ha estat molt
conscient decidir-nos per
a fer un espectacle
"blanc" que permeti por-
tar als xiquets i xiquetes,
tot i que no és en cap cas
un infantil. Per passar una
estona divertida tots
junts, tota la família! És
com seure al sofà amb les
crispetes i a xalar!

ACTUALITAT

La companya Lo TAT presenta 
“SISTER TAT”

L’ENTREVISTA

Isabel Carrasco


