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Al Perelló, aquest cap de setmana

La inversió estatal cau més d’un terç al Camp de Tarragona i l’Ebre

‘Som el forat negre de
les inversions de l’Estat’

Firabril
Al mes d’abril al Perelló se celebra Firabril, la fira de la mel i
l’oli. Aquesta fira data de l’any 1882 i tot i ser una fira agrícola en els seus orígens, en els darrers anys s’ha convertit en una
de les fires multisectorials més importants de les Terres de
l’Ebre, convertint-se en el nucli de la promoció econòmica i cultural de la població.
P12-13

El projecte de pressupostos generals de l'Estat d'aquest 2017
preveu invertir a la demarcació un total de 226,66 milions
d'euros, lluny dels 357 del passat 2016, que al seu torn ja van
representar un descens d'un 15% respecte l'any anterior.
P3
Avui és notícia

La Ràpita
L’escamarlà serà el
protagonista de les
properes jornades
gastronòmiques.
P4

Amposta
L’Ajuntament iniciarà
la recuperació de la
façana fluvial del
Castell.
P5

Flix
La JE Flix es planteja
d’anar a jugar a
Lleida, la temporada
vinent.
P11

diarimés
ebre

OPINIÓ

2

DIVENDRES 7
D’ABRIL
DE 2017

www.mesebre.cat

Editorial

Cortines de fum
El Brexit, el Regne Unit i Escòcia, i ara, Gibraltar... Cortines de fum que intenten impedir que es vegi lo que realment ens importa al territori: Les
inversions estatals. La dura realitat és que, un any més, les inversions a les Terres de l'Ebre tornen a tenir una reducció força important. Això sí,
l'Estat espanyol invertirà mig milió d'euros per la construcció de cinc rotondes a la N-340...
«Les Terres de l'Ebre també existeixen senyors!» i qualsevol ensurt ens farà més forts per seguir lluitant i donant veus perquè se'ns tingui en compte i no només es pensi amb el nostre territori com a "reserva" per inversions poc raonables, perjudicials i tòxiques. No ens toca més remei que
seguir lluitant per reivindicar «más de lo mismo».
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A L’ICS TERRES DE L’EBRE

Junts, podem millorar
la Setmana Santa de Tortosa
Són molts cops ja que hem intentat proposar millores en l'activitat de
l'Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa, buscant aportar
valor afegit sense sortir d'un cert camp d'actuació estrictament religiós. Ho
hem fet sempre amb l'objectiu de reforçar el potencial que té la nostra
Setmana Santa, a la que tant ha contribuït la nostra Confraria juntament
amb les nostres confraries germanes. Ara, però, ens trobem amb la constant negativa de la Junta, que sense massa raons, ens dificulta i ens frena el
necessària estudi, avaluació i confrontació del projecte. Creiem en la constant evolució, feta poc a poc, amb calma i ben argumentada, de la Processó
del Silenci, per donar-li una major brillantor i espectacularitat, escenificant
moments puntuals que poguessin animar a fidels i públic en general a venir
i participar massivament. Podem parlar de sons, olors, cants corals...que no
desvirtuïn la majestuositat, respecte i recolliment que impregna una
Processó del Silenci en una nit tant important com la matinada de Divendres
Sant. De la mateixa manera que els sons i les olors també és interessant parlar de poder incorporar noves imatges, amb el rigor i seriositat que hauria
de tenir una escenificació com aquesta entre el Crist a la creu i la seva Mare
angoixada. Entenem que podria engrandir i donar més solemnitat a la
Processó. Moviments, dramatisme, emoció amb l'escenificació, són elements enriquidors que no desvirtuen en cap cas la senzillesa, penitència,
solitud, reflexió interior i espiritualitat en què es basa la Processó del Silenci.
Intentem ser creatius sense trencar el sentit de la Processó, però amb l'habilitat d'introduir nous formats per engrandir l'acte. Creiem en la determinació de provar aquestes idees, modificar-les si és necessari, i convertir-les
en elements que puguin atraure l'interès de la gent. Sabem ser prudents
però creiem amb la introducció de petites millores. Tot el que hem fet fins
ara ha de ser la nostra catapulta, no el nostre sofà. Ens mou la confiança
amb la nostra feina, no tenim por al conflicte de l'aportació d'idees i mentre molts s'amaguen, nosaltres acceptem el repte de contribuir a innovar i
buscar oportunitats per atraure més fidels i públic en general a la Setmana
Santa, sense renunciar en cap cas a la tradició. Exemples en tenim, també a
la mateixa ciutat de Tortosa. Per això demanem que tots junts puguem fer
la força necessària per intentar-ho. Nosaltres estem disposats.
Josep Otero, membre de la Junta
de la Confraria de la Puríssima Sang de Tortosa

Homenatge als treballadors
jubilats i als professionals amb 25
anys de trajectòria
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La Gerència Territorial de l’ICS a les
Terres de l’Ebre ha celebrat l’acte d’homenatge als 37 treballadors que s’han
jubilat durant el 2016 i als 43 professionals que commemoren els 25 anys
de treball als centres del Servei
d’Atenció Primària Terres de l’Ebre i a
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
L’Aula del Museu de Tortosa ha acollit
més d’un centenar de persones entre
homenatjats, companys, familiars i
directius de l’ICS en un acte tradicional
que enguany ha estat presidit pel
director dels Serveis Territorials de
Salut, Ismael Piñas, acompanyat de Ricard Quintana, director de
persones i desenvolupament professional de l’ICS, i de Carlos
Tobar, gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre.Així mateix,
hi han intervingut Susanna Ferreres, secretària de direcció del
Servei d’Atenció Primària, en representació dels professionals que
commemoren 25 anys, i José Luna, metge de medicina intensiva
de l’Hospital, en representació dels companys jubilats.

Una musclera de xocolata

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Tracte injust de la Federació
El passat 1 d’abril de 2017 va concloure el 6è Fòrum d’Emancipació Juvenil a
Amposta on l’Oficina Jove del Montsià va participar i va poder informar i assessorar de primera mà el jovent i els centres educatius d’arreu de la comarca, de
totes les actuacions que es duran a terme al llarg d’aquest any, relacionades amb
l’àmbit de la formació, el treball i la salut. Amb aquest esdeveniment es consolida, un any més, l’oferta formativa que ofereixen els centres educatius però
també la complementària que presten els serveis comarcals de joventut. D’entre
tots els visitants, l’Oficina Jove del Montsià va atendre individualment més de
550 joves. D’aquestes consultes, s’observa que la principal inquietud dels joves
era conèixer els cursos programats per a aquesta anualitat, sobretot els compresos durant l’època de vacances escolars. En aquest sentit, els cursos endegats
per la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove» van suposar la
major part de les consultes ateses.
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El pastisser Gerard Fresquet ha creat una mona de xocolata representant "les muscleres del Delta" per donar a conèixer més aquest
producte cultivat a les bahies de les nostres terres. Medeix 1'2m x
0'5 m i és tota de xocolata. Estarà exposada a la Panaderia Fresquet
(Deltebre).

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE
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La inversió estatal cau més d'un terç al
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Alfons Montserrat: “fa anys que diem que les Terres de l’Ebre som el forat negre de les inversions de l’Estat”
La inversió estatal al
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre continua
caient i aquest 2017 es
veurà reduïda en més
d'un terç, un 33,8% concretament, respecte l'any
passat. El projecte de
pressupostos generals de
l'Estat d'aquest 2017 preveu invertir a la demarcació un total de 226,66
milions d'euros, lluny dels
357 del passat 2016, que
al seu torn ja van representar un descens d'un
15% respecte l'any anterior.
Reaccions
El president de la
Federació
de
l’Ebre
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Alfons
Montserrat, ha valorat el
projecte de Pressupostos
Generals
de
l’Estat.
Montserrat ha manifestat

que ‘fa anys que diem que
les Terres de l’Ebre som el
forat negre de les inversions de l’Estat espanyol,
però els pressupostos del
2017 ho superen tot, i són
un exemple de com el
Govern espanyol ens tracta, com si fóssim una colònia seva’. Ha argumentat
aquesta afirmació amb el
fet que el Govern espanyol només es recorda de
les Terres de l’Ebre per
intentar extreure les matèries primeres, com l’aigua
del riu Ebre, o per ubicarhi projectes perillosos,
com la plataforma de gas
Castor, però en cap cas
l’Estat executa les inversions que porta anys
anunciant als seus propis
pressupostos.
El president republicà ha
recordat que ‘aquesta
inversió tan escassa que
sempre anuncien els

‘La nostra indignació, a
més, és màxima en veure
que obres tan necessàries i
reivindicades com la
variant de Gandesa, un
projecte de construcció
que va començar l’any
2000 que ‑malgrat que
no ha avançat des de fa
més de 8 anys‑ sempre
havia comptat amb una
partida simbòlica als
Pressupostos de l’Estat,
ara, per primera vegada,
no incorpora cap partida
per a aquesta finalitat’, ha
manifestat
Alfons
Montserrat.
Les millores a la xarxa ferroviària seran les principals inversions.

“El Govern espanyol
governs espanyols a les
Terres de l’Ebre, en realitat, encara és molt menor,
perquè al final de l’any el
nivell d’execució no arriba
ni al 40 %’. En aquest
sentit, Montserrat ha afe-

git que ‘sembla que ens
vulguin prendre per rucs,
perquè hi ha partides que
apareixen als pressupostos
durant anys, com la de
l’Autovia A-7, de la qual
no gasten ni un euro’.

“Les inversions de l’Estat Espanyol són per destrossar
la N-340 amb més rotondes”
Llorenç Navarro: “no són bones notícies per al territori”
El Moviment Veïnal 'Prou, AP-7 Gratuïta Ja', a través de Llorenç Navarro, ha reaccionat una vegada s’han
conegut les inversions de l’Estat al territori i els 500.000 euros destinats a la construcció de 5 rotondes en el
tram ebrenc de la N-340. Segons Llorenç, “no són bones notícies pel territori. Es preveu la construcció de 5
rotondes més a la Nacional 340. En tindrem 7 de construïdes, de les 11 que faran. Estan dins dels pressupostos ‘del Estado Español’. Les inversions a l’Ebre, en general, són inferiors a l’any passat però per fer les rotondes si que hi ha diners. Alguns alcaldes estaran contents. La Generalitat, el PP i Abertis, segurament també”.
Les rotondes previstes són a Alcanar, la Ràpita, Camarles, l’Ametlla i Hospitalet. “Pressupost de 500.000 euros
per a destrossar l’N-340. Avisem que és una aberració. Però la nostra lluita seguirà. És necessària”.
Eurovinyeta
D’altra banda, davant de les darreres noticies de la futura implantació de l’Eurovinyeta, iniciativa de la
Comissió Europea, Llorenç Navarro ha manifestat que “portem dos anys manifestant-nos també perquè
sabem que ens volen imposar de per vida un nou impost: l’Eurovinyeta. Pagament tou, tarifa plana,
peatge...tot és el mateix i els beneficiats seran els de sempre i els qui pagarem serem també els de sempre.
Des de la Generalitat ens volen endossar l’Eurovinyeta. De tot plegat, ja n’hi ha prou”, diu Llorenç.

ens tracta com si
fóssim una colònia
seva. Sembla que ens
vulguin prendre per
rucs”
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EL CAP DE SETMANA

XI Certamen
Internacional
‘Vila de la
Sénia’
L’Agrupación
SocioCultural Banda Artística
de Merza (Pontevedra),
la Banda de Música del
Centre Instructiu Musical
de Mislata (València) i la
Banda de Música de
l’Agrupación Musical de
Beniaján (Múrcia), en la
Secció Primera; i la
Banda de Música del
Centre
Musical
i
Instructiu Santa Cecília
de Puçol (València) i la
Asociación Banda de
Música de la Sierra de
Algairén (Saragossa), en
la Secció Segona, seran
les formacions musicals
que competiran aquesta
cap de setmana en l’XI
Certamen Internacional
de Bandes de Música
‘Vila de la Sénia’, organitzat per l’Agrupació
Musical Senienca (AMS).

"El 'no' de l'Estat Espanyol
no ens farà tirar enrere"
Paraules de Jordi Sanchez, president de l’ANC

El president de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi
Sanchez, manté la confiança en un procés negociat amb el
govern espanyol que permeti la convocatòria d’un referèndum
d’independència, tot i que reconeix que cada vegada aquesta
possibilitat és més llunyana. Així ho va dir divendres des de
Tortosa, on va presidir l’assemblea amb els associats a les Terres
de l’Ebre. La trobada era prèvia a la reunió del secretariat
nacional de l’ANC, que va dissenyar el full de ruta de les pròximes setmanes, amb una campanya de mobilització que es
posarà en marxa coincidint amb Sant Jordi. El mateix dia que
el Consell de Ministres va informar que durà el pressupost de
la Generalitat al Tribunal Constitucional, i deixar-lo automàticament suspès, Sanchez va apuntar que caldrà tirar pel dret per
convocar el referèndum.

diarimés
ebre
4

TERRES DE L’EBRE

«En contra de qualsevol
transvasament»
Tortosa es posiciona ‘unànimement’

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat per unanimitat una moció per reiterar l'oposició del consistori
a qualsevol transvasament de l'Ebre o del Segre a les
conques internes de Catalunya. Malgrat que als acords
de la proposta, presentada per Movem Tortosa però
consensuada amb tots els grups municipals, no rebutja explícitament l'anomenat pacte de Rialb, sí que insta
la Generalitat a garantir que l'aigua del canal SegarraGarrigues només es destini a usos interns de la conca
de l'Ebre. La proposta planteja també que el Govern
faci un estudi acurat sobre els problemes d'abastiment
d'aigua de boca dels quatre municipis de l'anomenat
pacte de Rialb que estan, en part, fora de la conca de
l'Ebre, per buscar alternatives basades en els principis
de la nova cultura de l'aigua. L'alcalde, Ferran Bel, ha
agraït que "un cop més" Tortosa es posicioni "unànimement" en contra de qualsevol transvasament.

‘Millora de
les finances’
El Ple de Tortosa també
va aprovar l'extrajudicial
corresponent al 2016, que
puja a 18.346 euros. “Són
les factures de 2016 sense
consignació pressupostària, les que no han seguit
procediment o bé les que
els proveïdors han entrat
fora de termini”. La xifra
és la més baixa registrada
fins ara, lluny dels més de
3 milions de 2002. En la
mateixa sessió, l'alcalde va
informar de la liquidació
pressupostària, amb uns
resultats que “confirmen
la millora de les finances i
que avalen la gestió promoguda pel govern municipal durant els últims
anys”. El resultat pressupostari és de 1.995.087
euros, el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 5.306.738 euros, l'estalvi brut se situa
en 9.633.790 euros, el net
en 3.457.715 euros i l'import per a amortització ha
arribat a 6.807.587 dels
quals 1,2 milions s'han fet
de forma anticipada.

www.mesebre.cat

EN UN MINUT
L'Ajuntament posa el nom de
Gerard Vergés a la nova plaça Més notícies
de l'edifici de les delegacions *PLE DE TORTOSA: van
En honor a l’escriptor i poeta
L'Ajuntament de Tortosa va aprovar per unanimitat al
ple posar el nom de l'escriptor i poeta Gerard Vergés a la
plaça que dóna accés al nou edifici de les delegacions, al
centre històric. L'autor de "L'ombra rogenca de la
lloba", guanyador dels premis Carles Riba i Josep Pla,
Creu de Sant Jordi i medalla d'or de la Ciutat, entre molts
altres guardons, va morir el dia de Sant Jordi de 2014.
Es canviarà el nom de la plaça Joaquín Bau
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Tortosa també
va aprovar, amb només el vot contrari del regidor del PP,
la moció de la CUP-Ae que demana canviar el nom de la
plaça Joaquín Bau, al barri de Ferreries, per un altre.
Bau, alcalde de Tortosa entre el 1925 i el 1930, durant la
dictadura de Primo de Rivera, va tenir un càrrec públic en
els anys de la Guerra Civil espanyola i la darrera etapa del
franquisme. PSC, Movem, ERC i PDeCAT van donar
suport a la proposta de la CUP i només el regidor del PP,
Xavier Dalmau, s’hi va posicionar en contra assegurant
que "els carrers han d'estar plens de noms de tortosins i
tortosines". La proposta també demana retirar la inscripció del monòlit rectangular que hi ha a la mateixa plaça,
retirar la medalla d'Or de la ciutat, així com el títol de Fill
Predilecte de la Ciutat concedit a Bau. El proposant, el
regidor de la CUP, Xavi Rodríguez, va acabar el debat
assegurant que s'havia fet un acte que s'hauria d'haver
fet fa anys i malgrat anunciar noves mocions, es va mostra obert a fer una trobada amb la resta de grups per
conèixer de quina manera es pot treballar per retirar
qualsevol vestigi franquista.

La Campanya pels Sediments entra a l'agenda política del Congrés
Reunió amb diversos diputats a Madrid
La Campanya dels Sediments es va reunir amb diversos diputats del Congrés a
Madrid per presentar la proposició no de llei que posa sobre la taula la realització d’un
projecte pilot per transferir sediments des de l’embassament de Riba-Roja d’Ebre fins
a la desembocadura del Delta de l’Ebre. Josep Juan Segarra, Josep Bertomeu "Polet",
Josep Juan Pla, Roberto González SEO/BirdLife, Manolo Tomàs i Ramon Carles
(PDE), Quim Pérez (Ecologistes en Acció) i Francesc Casanova (Comunitat de
Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre) van reunir-se amb els diputats Pedro Arrojo i
Jaume Moya (Podemos), Xavier Eritja (ERC), Marc Lamua Estanyol i Joan Ruiz
Carbonell (PSOE), Ferran Bel (Grupo Mixto) i José Luis Martinez (Ciudadanos). “Els
diputats ens van agrair la profunditat de les propostes presentades i es van comprometre a treballar per mirar d'arribar a un consens i presentar algunes de les propostes conjuntament”, han explicat els representants de la Campanya pels Sediments. En
aquesta reunió, els diputats van proposar la possibilitat de fer una esmena als pressupostos que tindria l’objectiu de contemplar una partida pressupostaria per fer un
estudi de l'estat de les comportes de fons de les preses de Mequinensa i Riba-Roja.

L’escamarlà, protagonista de les properes jornades gastronòmiques
De la Ràpita
El Col.lectiu de Cuina la Ràpita i la regidoria de Turisme han presentat
aquest dijous el proper Vermut de l’Escamarlà i les cinquenes Jornades
Gastronòmiques dedicades a aquest producte. La presentació s’ha fet a
l’Espai Gastronòmic del Mercat municipal, i ha estat presidida per l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós; la regidora de Turisme, Rosa Anglès;
la presidenta del Col·lectiu de Cuina, Imma Bòria; i el secretari de la confraria de pescadors Verge del Carme, Joan Balagué; acompanyats de
restauradors locals (tots a la imatge). A més, durant la presentació, el
xef del restaurant Can Batiste, Jordi Vidal, i jove participant del programa Masterchef Junior, Arnau Bel, han fet una demostració de cuina de
l’escamarlà, que ha fet despertar els sentits als assistents que després
han assaborits els seus plats. El Vermut de l’escamarlà se celebrarà el
proper 22 d’abril al pavelló firal i servirà per donar el tret de sortida a les
jornades gastronòmiques dedicades al mateix producte, que s’allargaran fins al 7 de maig i en què hi participaran 11 restaurants.
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quedar rebutjades les propostes del PP d'implantar
un sistema de localització
d'usuaris de centres escolars, centres de dia, etc, la
de la CUP perquè la
Generalitat estableixi una
moratòria a la tramitació
de nous projectes d'energia eòlica fins a l'aprovació d'un nou pla de l'energia, la de Movem Tortosa
d'aprovació d'una actuació a les restes de l'antic
balneari d'en Porcar, i la
del PSC per una intervenció immediata per a la
millora del parc Lluís
Companys.
*TORTOSA: les propostes
dels tortosins, a estudi.
Una sessió amb la participació directa d’una vintena llarga de ciutadans ha
servit per iniciar la segona
fase del procés de votació
dels primers pressupostos
participatius de Tortosa.
*EL JUDICI per les agressions a dos activistes
durant un correbous al
Mas de Barberans serà el
15 de maig. Segons
l’ACN, la fiscalia demana
pels tres acusats fins a dos
anys de presó i multes
que sumen fins a 18.000
euros pels delictes de
coaccions, danys i lesions.
*JESÚS: la Fira Literària
Joan Cid i Mulet de Jesús,
es consolida com l’avançada de Sant Jordi.
Des d’aquest dimecres i
fins demà dissabte Jesús
acull l’onzena edició.
*ÈXIT de Bio Muria a la
fira internacional de productes orgànics i naturals
de Londres.
*PARC NATURAL: delimiten àrees del Delta per
preservar la nidificació
d'ocells marins.
*TEJERINA, Ministra de
Medi Ambient, diu que el
transvasament de Rialb
necessita autorització.
*EL PERELLÓ: la segona
edició de la Ruta de la
Tapa amb Mel ha estat un
èxit, ja que durant el cap
de setmana es van distribuïr més de 2000 tapes.
*LA RÀPITA: Jordi Vila,
escollit primer secretari
del psc de la Ràpita.
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EN UN MINUT

Més notícies
*AMPOSTA impartirà
els primers estudis professionals de teatre de
les Terres de l'Ebre, a
partir del setembre. Els
impartirà l'Escola de
Teatre i Circ d'Amposta,
l'EtcA, i seran pioners a
tot el territori. Es faran
fins a 1.200 hores repartides en tres anys i estaran
avalats
per
l'Associació Catalana
d'Escoles de Teatre
(ACET), de la qual l'EtcA
en forma part.
*LA POBLACIÓ HIVERNAL
D'OCELLS
AQUÀTICS al delta de
l'Ebre ha estat un 20%
inferior a la mitjana de
l'última dècada. La pèrdua de superfície inundada per la dessecació
d’arrossars ha afectat
sobretot les aus que
depenen més de les
aigües dolces.
*AVUI ARRIBA al Casal
d'Amposta el documental del mes d'abril:
'Amateurs a l'espai'.
Avui divendres a les
21.30 h i demà dissabte
a les 18 h.
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Amposta inicia la recuperació
de la façana fluvial
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«Cal agilitzar el registre fitosanitari per
tenir una agricultura més competitiva»
‘Però el PP ho impedeix’

Del Castell
L'Ajuntament
d'Amposta iniciarà, en les properes setmanes,
la rehabilitació
de la façana fluvial de la dreta
del pont, declarada Bé Cultural
d'Interès Nacional (BCIN). Ho
farà en el tram
central del front
fluvial on l'element més singular el constitueix
l'imponent arc de l'època medieval apuntat d'un dels llenços que mira al
riu. Es tracta d'un projecte amb un pressupost de poc més de 105.000
euros, que compta amb una subvenció de 18.000 euros per part del departament de Cultura, i que, en paraules de l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, "suposa l'inici de la recuperació de la façana fluvial". "Comencem per aquest arc, però no serà, en aquest cas, una actuació aïllada",
ha afegit l'alcalde, tot apuntant que "és una obra de mandat que posa
de manifest la voluntat de l'equip de govern per recuperar el nostre patrimoni i la memòria històrica". La voluntat de l'equip de govern és començar l'obra a finals de maig i tenir-ho enllestit en quatre mesos, que
és el termini d'excecució. "En tot cas, per rebre la subvenció de Cultura,
tenim fins al novembre", assenyala l'alcalde.

L'obra té un pressupost de poc més de 105.000 euros
i un termini d'execució de quatre mesos

Miquel Aubà ha lamentat que la
moció que ha defensat aquest
dilluns el grup d’Esquerra
Republicana a la Comissió
d’Agricultura, Pesca i Alimentació
del Senat, on es demanava agilitzar el procediment d’autorització
de registre i comercialització de
productes fitosanitaris, no hagi
prosperat pels vots en contra del
PP. Aubà (a la imatge) ha manifestat que: ‘hem estat l’altaveu
del malestar dels agricultors i les
empreses fitosanitàries provocat
pel retard i col·lapse que pateix el
registre de productes fitosanitaris en alguns apartats de la tramitació. Les nostres propostes tenien per objectiu agilitzar el registre
de productes fitosanitaris per tenir una agricultura més competitiva però el PP ho ha impedit’. En la seva intervenció el senador ha
criticat que ‘el retard en el registre i autorització de productes fitosanitaris provoca un desavantatge competitiu del nostre sector
agrícola i hortofructícola respecte dels altres competidors europeus, que poden disposar de nous productes i més moderns,
abans que nosaltres’. El senador ha recordat que ‘l’Estat espanyol
és un dels estats europeus on més temps es triga a poder registrar
un nou producte fitosanitari, fet que porta el govern a abusar d’algunes vies temporals’. Una d’aquestes vies és l’autorització excepcional d’ús de productes fitosanitaris per un temps limitat. De fet
l’estat espanyol s’ha convertit en un dels països que més utilitza
aquesta via. Segons Aubà, ‘si el registre fos àgil i no acumulés els
retards que nega el PP, el Ministeri no es veuria obligat a fer servir de manera arbitrària les autoritzacions d’ús excepcional de productes, fet que genera una gran incertesa en l’agricultor’.
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La producció empresarial a l'Ebre
segueix creixent durant el 2016
Índex del Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre

Presentació de l'Índex del Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre.

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre de la
URV ha presentat aquest dimecres a la seu de l’Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre el quart Índex de Clima Empresarial de les Terres de l'Ebre, el
corresponent al segon semestre del 2016. Un document elaborat a partir d’enquestes qualitatives a unes 130 empreses de les quatre comarques de l’Ebre. Pel que fa
a les conclusions principals de l’Índex cal destacar que durant el segon semestre de
2016 la producció ha augmentat en tots els sectors menys en el turístic, que s’incorpora per primera vegada en aquest informe. El sector que recull un major creixement de la producció és el de la construcció, seguit del primari i els serveis. Per al
proper semestre els empresaris preveuen un major increment, en tots els sectors.
Respecte a l’ocupació, el segon semestre de 2016 ha tingut un comportament totalment estable i més del 60% de les empreses han mantingut l’estabilitat en les plantilles i només un petit percentatge declara lleugers increments situats sobretot en la
construcció, serveis i primari, mentre que la indústria i el turisme han perdut força
laboral aquest darrer semestre. També s’analitzen les previsions dels empresaris de
cara al següent trimestre, i en aquest sentit, “s’està demostrant que aquest Índex
és una eina de previsió a curt termini molt fidedigna, ja que tant en la variable de
producció com en la d’ocupació, les previsions dels empresaris es compleixen gairebé al mil·límetre”.

El Consell Comarcal del
Baix Ebre, adherit al Pacte
Nacional pel Referèndum

Dispositiu d’inserció
sociolaboral als
municipis del Baix Ebre

En el darrer ple, el Consell Comarcal
del Baix Ebre s'ha adherit al Pacte
Nacional pel Referèndum amb els
vots a favor d'ERC, CiU i Entesa. El
PSC i PP hi han votat en contra.
La Corporació comarcal també ha
aprovat el conveni marc a signar amb
els ajuntaments del Baix Ebre per
regular el Programa Treball i Formació
que ocuparà 17 persones durant sis
mesos i 3 durant un any en treballs de
manteniments d'espais naturals o
urbans de la comarca. D'altra banda,
el ple ha aprovat sol·licitar una subvenció de 20.000 euros per instal·lar
dues estacions de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics a l’espai
exterior de la seu del Consell
Comarcal. Així mateix, a través del
projecte Baix Ebre Avant, el Consell
posa en marxa un nou programa
d'assessorament integral per a microempreses i autònoms.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
implantarà a partir d’aquest mes d'abril el dispositiu d'inserció sociolaboral amb l'objectiu de reduir l'índex
d'atur de la població activa del Baix
Ebre. El ple de la Corporació ha aprovat els convenis a signar amb els
ajuntaments i EMDs de la comarca.
Aquest dispositiu d'inserció sociolaboral fomenta la incorporació en el
mercat de treball de les persones en
situació d'atur, especialment els joves
menors de 25 anys, els aturats de
llarga durada, els aturats amb baixes
qualificacions i els cap de famílies
monoparentals. El ple també ha
aprovat sol·licitar al SOC una subvenció per executar, conjuntament
amb l'ajuntament de Tortosa, el programa Integral per afavorir la inserció
laboral de 25 persones majors de 45
anys, preferentment aturats de llarga
durada i baixa qualificació.
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Ja està disponible el CD
'Variadet rapitenc'
Una compilació de cançons de vuit grups musicals de la Rà pita

Roda de premsa de presentació del CD.

La pròxima setmana començarà a distribuir-se el CD ‘Variadet rapitenc’ que han enregistrat vuit cantants i grups musicals de la Ràpita a iniciativa de la regidoria de Joventut
de l’Ajuntament, per tal de disposar d’un disc que compili la música genuïnament rapitenca actual i que serveixi de retruc com a eina de promoció dels grups participants.
Són en total setze cançons d’estils molt diversos interpretades per un ventall de músics
que van des de cantautors fins a altres d’estil metal o punk, passant per grups més clàssics de rock i de pop-rock. Els artífexs del disc han participat aquest dimecres en la roda
de premsa de presentació, amb presència de l’alcalde, Josep Caparrós, el regidor de
Joventut, Rafa Balagué, i components dels diversos grups participants, entre ells A
quiet man, Skupiendo Ira, Els Buitres i Taus. També composen el disc Lluc Carles,
Equus, Axis of Fear i Besos. El disseny de la caràtula ha estat creació d’Indiedepostal
disseny gràfic. Per fer possible el CD, el casal cultural el Maset es va convertir durant
dos setmanes en un estudi de gravació.
L’alcalde Josep Caparrós ha agraït l’esperit col·laboratiu que ha emmarcat la publicació
d’aquest disc i l’entesa entre els diferents components per col·laborar en aquest
‘Variadet rapitenc’. “Ens fa il·lusió com a govern haver tingut la capacitat d’ajudar a fer
realitat un projecte de tots que ha sumat esforços, els nostres com a Ajuntament i
sobretot el de tots els grups, d’estil molt diversos, i precisament per això el títol del CD,
que sintetitza el projecte a la perfecció”, ha afirmat l’alcalde.

L’estació d’Aldover de la Via Verda del
Baix Ebre reobre portes
Amb un servei de bar i restaurant
El president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Daniel
Andreu, i l'alcaldessa
d'Aldover,
Teresa
Forés, han presentat
aquest dimarts la
reobertura
de
l'Estació d'Aldover
de la Via Verda, que
prestarà a partir d'ara
el servei de bar i restaurant. El Restobar
Estació
d'Aldover
obrirà
oficialment
portes demà dissabte
amb una festa d'inauguració, que tindrà lloc a partir de les 18 hores amb l'actuació del DJ Lluís
Torralbo. L'empresària Fontcalda Forés, a qui el Consell Comarcal ha sotsarrendat l'ús
de l'Estació d'Aldover, ha explicat que el restaurant oferirà serveis d'esmorzar i dinar.
A més, en divendres i dissabte, també cuinaran sopars. Forés ha agraït el suport del
Consell Comarcal i s'ha mostrat il·lusionada en aquest iniciativa que emprèn.
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EN UN MINUT

Més notícies
*TERRA ENLLÀ potencia
l’enoturisme i les rutes
per miradors de la batalla
de
l’Ebre
aquesta
Setmana Santa.
*LA
COOPERATIVA
AGRÍCOLA de Corbera
d’Ebre presenta demà el
“Vi Solidari” a favor de
l’Associació Jeroni de
Moragas. Edició inicial de
3.000 ampolles de “Vi
Solidari” que es podrà
adquirir per 6 euros.
*L’ASSOCIACIÓ
DEL
POBLE VELL DE CORBERA organitza la quinta
edició de la Biennal de
Corbera d’Ebre - Drets
Humans,
dedicada
enguany als refugiats.
*EL MUSEU DEL CEBE
DE GANDESA presenta
avui (19.30h) l’exposició
‘Abans-d’ahir, un viatge
fotogràfic 1933-1945’
del periodista Andreu
Caralt.
*MÓRA D'EBRE celebra
de l'1 d'abril al 7 de maig
de 2017 la Primavera
Cultural, en aquesta ocasió dedicada al 50è
Aniversari de l'institut
Julio Antonio.
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Alcaldes de l'R15 fan front comú
per aturar la desinversió
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Presenten el cartell de
Litterarum de Móra d'Ebre
10è aniversari

“I el possible desmantellament gradual i encobert de la via”
Els alcaldes dels
municipis de la línia
ferroviària
R15,
entre les Borges del
Camp i Casp s'han
reunit a Móra la
Nova, aquest dimecres, per posar en
marxa un front institucional que doni
suport a les demandes de millora per a
la línia de trens
nord de les Terres
de l'Ebre, el sud del
Camp de Tarragona
i el Baix Aragó que
fa temps reivindica
la Plataforma Trens
Alcaldes i representant de Trens Dignes, en acabar la reunió, dimecres.
Segons
Dignes.
l’ACN, els alcaldes han consensuat un document que traslladaran a finals d'aquest
mes d'abril al subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, i que aprovaran, en format moció a tots els consistoris. Reclamen horaris coherents, el manteniment de les estacions i més inversió però sobretot volen frenar el que consideren
“un desmantellament lent, gradual i encobert de l'R15”.

La reunió va tenir lloc dimecres, a Móra la Nova

Premis Vila d’Ascó
Presentació dels llibres guanyadors
El passat dissabte es van presentar els Premis Vila d'Ascó 2016,
el Literari i el de Poesia Joan
Perucho. L'acte, que es va celebrar al Casal, va comptar amb
l'assistència dels dos autors
guanyadors. L'obra guanyadora
del Premi Literari va ser
Estàndars de l'escriptora Alba
Dalmau (a la imatge). L'obra la
va presentar Felip Fucho.
Pel que fa al Premi de Poesia
Joan Perucho, l'obra que es va
endur el premi va ser Est de Joan
Carles González-Pujalte. En
aquest cas la presentació va anar a càrrec d'Angel Pérez.

Un llibre com a
eix de l'escena
amb el número deu a la
coberta és el
missatge destacat de la Fira
d'Espectacles
Literaris
de
Móra d'Ebre
en
l'edició
2017,
que
tindrà lloc els
dies 25, 26, 27
i 28 de maig a
la capital de la
Ribera d'Ebre.
Jordi Morera,
dissenyador
del cartell, que
marca
cada
any la imatge de la fira amb el seu estil propi i clarament
identificable per al públic de Litterarum, va dir que: «he
volgut donar protagonisme a la feina feta per
Litterarum durant aquests deu anys de fira professional:
fomentar la literatura des de l'escenari. D'aquesta
manera fem que el missatge del llibre com a centre de
tot el que fa Litterarum quedi molt clar i visible des d'un
primer moment, com si es tractés d'un senyal de trànsit informatiu»

Acuamed rescindeix el contracte amb FCC
Per les obres de neteja del pantà de Flix
L'empresa estatal Acuamed ha decidit adjudicar les obres pendents de descontaminació de l'embassament de Flix a una nova constructora i rescindir el contracte amb
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Mentre es concreta la nova licitació
i s'anul·la el contracte actual "de manera ordenada" s'ha fet una prorroga addicional de 3,5 mesos a FCC. Segons l’ACN, Acuamed també preveu que els sobrecostos
de reubicar el material necessari per a l'extracció dels llots tòxics vagi a càrrec de la
constructora i que sigui un procés d'arbitratge posterior a la investigació judicial
oberta qui determini les possibles indemnitzacions per haver donat abans d'hora l'obra de neteja del pantà per acabada. D’altra banda, segons aguaita.cat, el grup
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) assegura que la descontaminació del
pantà està "acabada en els termes del contracte", i que així ho acredita l'informe del
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en data d'octubre de 2015,
acceptat per l'empresa Acuamed i comunicat a totes les administracions participants
en el projecte. Per tant, el grup afirma que han complert les seues obligacions d'acord amb el contracte signat amb Acuamed.

FCC diu que la descontaminació “està acabada en els termes del contracte”
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Més notícies
*PINELL: l’extracció dels
llots contaminats del
pantà de Flix comportava
un pla de restitució amb
més d’un centenar d’obres i amb noves captacions per configurar un
sistema alternatiu d’abastament d’aigua potable
dels municipis que la capten directament del riu
Ebre. Encara avui, però, hi
ha actuacions pendents
d’executar. Una de les
poblacions afectades és el
Pinell de Brai.
*L’ALDEA: els dies 21,22 i
23 d'abril tindrà lloc la 13
ena Fira de l'Arròs i el
Comerç.
* LES TERRES DE L’EBRE
acolliran 4 camps de treball aquest estiu amb 78
participants.
Giraran
entorn la cultura, la conservació del patrimoni, la
tradició, el riu i els ports.
Es realitzaran al Pinell (24
places), Riba-roja (15), La
Fatarella (24) i Alfara (15),
durant el mes de juliol, en
períodes de 15 dies
cadascun. Els camps són
activitats de voluntariat
protagonitzades per joves
que consisteixen en realitzar projectes i serveis en
una comunitat.

SOCIETAT
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Ports de la Generalitat inicia la
urbanització de la façana marítima
“I potencia un nou pol d’activitats”, a l’Ametlla de Mar

La DOP Oli Terra Alta el presidirà
Demà dissabte 8 d’abril, a les 18h, la
Denominació d’Origen Protegida Oli de
la Terra Alta, conjuntament amb el
Patronat de la Passió de Vilalba dels Arcs,
organitza el tast de “l’Oli de la Passió” al
Casal Cultural Rossinyol de Vilalba dels
Arcs. É́s un projecte que es va iniciar fa
tres anys on l’oli pren protagonisme com
a producte autòcton del municipi i de la
comarca en general, a l’igual que el vi, i
es vincula amb la representació de la
Passió, declarada Patrimoni Festiu de Catalunya i Festa d’Interès de la Terra Alta.

9

Pla local de
Polítiques de Dones
D’Alcanar

El gerent de Ports, Joan Pere Gómez Comes, acompanyat del delegat del Govern,
Xavier Pallarès, i l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, va visitar les obres d’urbanització que han de posar en valor la façana marítima de l’Ametlla de Mar. El projecte
permetrà impulsar noves activitats nàutiques que dinamitzin econòmicament el municipi i generin ocupació. Així mateix, ha d’integrar el port a la vila, amb un nou passeig
marítim, l’impuls de la mobilitat dels ciutadans i la millora dels accessos entre la zona
portuària i el teixit urbà. Aquesta actuació està inclosa en el Pla d’inversions 2014-2017
de Ports, té un cost de 380.000 euros i es preveu finalitzar per Sant Joan. Joan Pere
Gómez va destacar que aquest projecte “ha de revitalitzar la façana marítima de la Cala
amb noves activitats que generin riquesa i ocupació al municipi”. Pallarès, per la seva
banda, es va mostrar satisfet “que els ports ebrencs siguin receptors d’inversions de la
Generalitat que ajuden a impulsar econòmicament el territori”. L’alcalde de l’Ametlla de
Mar va valorar l’actuació: “amb aquestes obres aconseguim dotar el sector pesquer
calero d’unes millors infraestructures necessàries i importants per al desenvolupament
de la seva activitat”.

Tast de l’Oli de la Passió de Vilalba dels Arcs

diarimés
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El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, celebrat en sessió
ordinària, va aprovar per unanimitat el Pla Local de Dones
2017-2019, que inclou tota la programació d’activitats i
eixos que s’han de treballar dins de la política d’igualtat al
municipi. El Pla local de Polítiques de Dones està concebut com un instrument que ha de permetre recollir i analitzar les diferents actuacions municipals en matèria d’igualtat de gènere i definir els objectius a assolir.
Carme Navarro, regidora de l’àrea, explica que “el nostre
objectiu és seguir aquestes línies estratègiques per a treballar les diferents desigualtats encara existents entre
homes i dones, així com la coeducació en infants i adolescents”. El Consell Consultiu de Dones està format per 24
canaraves i casenques de diferents perfils i edats.

Activitats programades a l’Ampolla
Per aquest cap de setmana i la vinent
Dissabte, 8 d'abril, a l’Ampolla, diada 'Salvem els amfibis'. El tècnic en gestió forestal i paisatgística i consultor de fauna, especialment centrat en ornitologia i en estudis basats en l'anellament, Pere Josa, serà el professor-guia d'aquesta activitat organitzada en el marc del programa 'Save the frogs'. De les 18.30 fins a les 19.30 hores,
tindrà lloc la xerrada explicativa sobre els amfibis i la seva conservació. De les 19.30
a les 23 hores hi haurà la visita guiada d'alguns punts importants per a l'observació
d'amfibis a les Terres de l'Ebre.
Del 9 al 16 d'abril, oficis de la Setmana Santa 2017: diumenge, 9 d'abril, a les 10.45
hores, a la plaça Catalunya, benedicció de Rams; a les 9 i a les 11 hores, Santa Missa;
dilluns, 10 d'abril, a les 20 hores, espai de reconciliació i misericòrdia i confessions
comunitàries; dijous, 13 d'abril, a les 18.30 hores, missa del Sopar del Senyor, i a les
22 hores, Hora Santa; divendres, 14 d'abril, a les 18 hores, ofici de la Passió i Mort
del Senyor, i a les 22 hores, processó del Via Crucis.
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HORÀRIA
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L'europeïtzació horària a Catalunya
AQUESTA SETMANA

Joan Manel Estellé Valldepérez, secretari i mestre
d'Educació Física de l'Escola Soriano-Montagut d'Amposta
comunicació entre ells i més
bona educació. Pel que fa als
deures, tampoc sóc partidari
que en facin molts a casa.
Poden aprofitar per enllestir tasques que no han acabat a l'escola, llegir, jugar, fer activitats
extraescolars, lúdiques o d'aprenentatge, el que més els hi
agradi per així reduir la fatiga.
Es diu que aquesta jornada
escolar permetrà un estalvi de la
despesa escolar? Llavors el que
s'ha de fer és reinvertir aquest
estalvi i augmentar encara més
la despesa en educació per
millorar el nivell cultural i de formació dels nostres alumnes.

ACTUALITAT

Segons recull la Proposició de
Llei de reforma horària els
horaris escolars a partir del curs
2018-2019 seran de 08:00 a
16:00 hores, amb un temps per
menjar compactat entre les
12.00 i les 14.00 hores. El text
també recomana que les activitats extraescolars siguin entre
les 16.00 i les 19.00 hores,
mentre que les universitats
concentrarien l'horari lectiu
entre les 8.00 i les 19.00, en
lloc d'acabar a les 21.00 hores.
Es tracta d'un procés de concertació amb els agents socials,
econòmics, institucionals i
experts de sis grans sectors
(treball, educació, administració, cultura i oci, comerç i consum i mobilitat).
Parlem amb: Joan Manel Estellé
Valldepérez, secretari i mestre
d'Educació Física de l'Escola
Soriano-Montagut d'Amposta.
ME: L'objectiu d'aquesta reforma horària seria avançar les
hores dels menjars i del somni
amb uns horaris laborals flexibles que permetin, per exemple, que els pares puguin recollir als fills a la sortida de l'escola.
Joan Manel Estellé: I per què
aquesta reforma horària? No hi
ha més opcions? Ja posats, si
han d'entrar a les 8 del matí,
seria més lògic fer jornada continuada de 8 a 13 h o de 8.30 a
13.30 h o de 9 a 14 h amb el
menjador (2 hores) gratuït per a
tothom (qui es vulgui quedar) i
a continuació extraescolars
(també per a qui vulgui) a l'escola o fora ben organitzades i a
preus raonables. Llavors sí que
hi ha moltes hores a la tarda per
a triar l'opció que es vulgui
(amb els pares o extraescolars) i
poder anar a dormir més d'hora.
ME: Està previst que la iniciativa es posi en marxa al
començament del curs escolar
que començarà el setembre del
2018, després d'un període de
transició. Les escoles estan preparades per aquests canvis?
JME: De moment moltes escoles
no estan preparades per a assolir aquests canvis. La nostra
escola té una matrícula de 432
alumnes i un menjador amb una
capacitat per absorbir com a

molt 150 alumnes. Si s'haguessin de quedar més alumnes,
s'hauria de construir un menjador nou (això vol dir més inversió
en
ensenyament).
Programar i preparar una gran
quantitat d'activitats extraescolars i una gran coordinació amb
les entitats del poble per a
poder situar a tot l'alumnat que
queda lliure a partir de les 15 o
16 h. Aprovar també una reforma laboral i horària dels pares
per a una millor conciliació
familiar, però les empreses i el
govern sembla que no estiguin
gaire per la labor.
ME: Comparant els nostres
infants amb els d'altres països
de la unió europea sembla que
passen massa hores fora de
casa. Caldrà coordinar l'horari
lectiu i l'extra lectiu?
JME: No només caldrà coordinar l'horari lectiu i extra lectiu
sinó també el dels pares com he
dit abans per a una conciliació
familiar.
Segons el meu parer si no aconseguim que els nens tinguin més
temps per jugar i estar més
hores amb els pares anem abocats una altra vegada al que ara
s'està debatent cada dia que és
el fracàs escolar. Sense una
bona educació (sobretot hàbits)
que requereix dedicar molt
temps als nostres fills des de
casa (bàsica) no podem demanar a l'escola que faci tota la

feina, n'hi ha molta que correspon a la família. Hem d'educar
entre tots, pares i escola, però
sense la primera, no pot funcionar la segona. Al model d'escola que ara està tant de moda, no
tot és tan bonic i funciona tan
bé com ho pinten i tampoc està
donant els resultats acadèmics
tan bons com s'esperaven (això
no vol dir que no hi hagi coses
positives i que siguin molt útils).
Ha d'haver-hi autonomia, felicitat, llibertat... Però també esforç
i una certa disciplina (això no
vol dir autoritarisme). O ens
pensem que quan surtin de l'escola podran fer tot el que vulguin quan hagin de treballar?
Hauran de complir les normes
que els demani l'empresa, ésser
puntuals, eficients, treballar en
equip.
ME: Sembla que la nova jornada escolar permetria, entre d'altres, un estalvi de la despesa
escolar, més temps pels deures
i les activitats extraescolars a
més de reduir la fatiga dels
estudiants.
JME: A mi no m'agrada aquesta
nova jornada escolar que aquí
es proposa. Jo apostaria per la
jornada continuada, a la majoria
d'escoles on s'ha implantat
diuen que n'estan satisfets dels
resultats acadèmics, de la cohesió social i del fet que els pares
dediquin més temps als seus
fills, que pugui haver-hi més

ME: Aquesta reforma permetria
també al professorat tenir més
temps per a la formació?
JME: Millor la jornada continuada, que permetria disposar d'un
ampli ventall horari per a fer
cursos de formació sempre que
el Departament d'Ensenyament
inverteixi més diners en fer formació, que aquesta seria una
altra qüestió.
ME: Podria la reforma horària
fomentar la competència entre
les escoles concertades, públiques o privades?
JME: La reforma horària no ha
de fomentar la competència
entre escoles, el que sí que ho fa
és el nivell socioeconòmic o la
procedència de l'alumnat. La
majoria d'escoles concertades
són d'una ideologia determinada i allí molts dels alumnes nouvinguts no hi van per motius
religiosos o econòmics, llavors
això sí que fa que hi hagi
diferències i competència entre
una escola i una altra. Al meu
parer el que s'ha de fomentar és
l'escola pública, gratuïta, laica i
de qualitat (llibres de reutilització o material elaborat a l'escola
i menjador gratuït per a tots,
sense beques i la religió cadascú

a casa seva, a l'església o a la
mesquita...), on ha d'anar la
gran majoria d'alumnat. Si s'aposta per l'escola publica de
qualitat (això requereix una
forta inversió, aula d'acollida,
mestres de suport, vetlladors,
baixada de ràtios...) no cal escola concertada, com a molt
podria existir l'escola privada.
L'escola concertada neix en una
època en què l'escola pública no
pot absorbir a tot l'alumnat (no
hi ha diners per a construir escoles) i llavors s'acorda el concert
amb la privada per acollir aquest
excedent d'alumnat. Mentre hi
hagi places a l'escola pública, no
s'hauria de concertar cap línia.
Un exemple clar de mal concert
a nivell d'Amposta (opinió personal) el vam tindre el curs passat quan es va tancar una línia
de P3 a una escola pública i es
va deixar oberta una línia de P3
a una escola concertada. Això
sembla que enguany se n'han
adonat i ho han corregit. Entre
una escola pública i la privada
no hi ha competència perquè
actualment les diferències socioeconòmiques són molt elevades, per això ens cal una escola
pública de qualitat per disminuir
aquesta diferència i permetre
que la gent que no té recursos
almenys tingui una bona educació.

DIVENDRES 7 D’ABRIL DE 2017
EN EL LIDERAT

El Tortosa
recupera els
7 punts
El Tortosa va golejar la
Riera (5-0) en un partit que
ja es va decidir als primers
10 minuts amb dos gols de
Mochi i un del pichichi Virgili. A la represa, aviat, Arnau va marcar el 4-0 i, posteriorment, la Riera es va
quedar amb deu i no va haver-hi més història fins que
Dani Bel va aconseguir el 50. Va debutar Saddik. Mochi
ja pot compaginar millor la
feina amb els entrenaments
i diumenge va ser titular,
fent una bona aportació
amb els dos primers gols de
l’equip.
Àngel Garcia, el tècnic,
admetia que “després de
l’empat a Ulldecona, quan
ens vam acomodar amb el
0-2, i de no haver guanyat
els dos darrers partits a casa,
ho havíem parlar que contra
la Riera era molt important
sortir al camp amb molta
motivació i intensitat, sense
fer concessions. Estic satisfet
perquè l’equip va jugar molt
posat i va ser resolutiu en les
ocasions. Triomf important i
ara ja cal pensar en el proper partit, a Torredembarra”. L’empat del Valls fa
que el Tortosa torni a tenir
set punts d’avantatge en el
liderat. Raül i Escuté seran
baixa.
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DEL 10 AL 13 D’ABRIL, A L’AMPOLLA

Diumenge, a les
22.30 h, en directe a
Canal Terres de l’Ebre.
Convidats:
DAVID POY (TÈCNIC
DEL ROQUETENC),
MOLINOS (TÈCNIC DEL
PERELLÓ) I PARRA
(TÈCNIC DEL R. BÍTEM)

Jornades de Formació Futbolística
De l’Associació Jordi Pitarque Ceprià
L'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià organitza, per sisè any
consecutiu, les Jornades de Formació
Futbolística, que tindran lloc del 10
al 13 d'abril, coincidint com cada any
amb les vacances de Setmana Santa.
Les sessions, que començaran a les
9.30 i finalitzaran a les 13 hores, estan programades per a les categories
de patufets, prebenjamins, benjamins, alevins i infantils. Els entrenadors són: Carlos Blanch, exentrenador del CD Tortosa; Chema, segon nivell d'entrenador,
curs d'entrenador de porters, director de ChemaEscoladePorters, entrenador de porters del
futbol base de la UD Jesús i Maria i de l'Ebre Escola Esportiva CF i també és entrenador de
porters del primer equip del CD Tortosa; Sergi Martínez, preparador físic del CF Amposta;
Rafel Navarro, llicenciat en INEF, professor de secundària i actual entrenador del CF Gandesa; Joel Roig, coordinador del CD Alcanar i entrenador de l'escola de futbol FCBarcelona
Camp de Tarragona; Ramon Sogues, llicenciat en INEF i professor de secundària; Carlos Soler, tercer nivell d'entrenador i exentrenador del futbol base del CD Tortosa; i Miki Vidal, coordinador del futbol base del CF Amposta i excoordinador de l'escola de l'Arsenal. La inscripció, que té un cost de 30 euros per nen, es pot fer al Centre Cívic de l'Ampolla o a través
del número de compte corrent de l'AEJPC (ES12 2100 1411 4002 0010 9176). “En aquest
darrer cas, quan es faci l'ingrés s'ha d'especificar el nom del nen com a concepte de l'ingrés.
Durant els quatre dies de les jornades es treballaran diferents aspectes futbolístics i es repartirà aigua, fruita i samarretes per entrenar”.

Ocasió perduda per a l’Ascó
Havia de guanyar el Sant Andreu per enganxar-se a la quarta plaça (1-1)
L’Ascó, sisè, va empatar contra el Sant Andreu, quart a quatre punts (1-1). Era l’ocasió per
enganxar-se a la quarta plaça, contra un rival directe. Però, malgrat tot els intents, els de la
Ribera no van poder passar de l’empat. Cal dir que l’Ascó va tenir més ocasions però el Sant
Andreu, amb espais, també va tenir-ne per haver marcat. Queden 6 partits i “encara que no
depenem de nosaltres, estem vius i seguirem treballant”, admetia el tècnic Castillejo.

Primera derrota de la Rapitenca a casa (0-3)
Van haver-hi decisions arbitrals que van perjudicar al conjunt de German
La Rapitenca va perdre el primer partit a casa, contra el Reus B (0-3). El partit va estar marcat pel vent i no va tenir massa ritme al primer temps. Hi havia molta igualtat fins el minut 20
quan una jugada del Reus va acabar amb el 0-1. L'acció, tot i que legal, fou confosa perquè
l'assistent va aixecar la bandera. Amb certa crispació, la Rapitenca va sortir del partit i el Reus,
de penal, va fer el 0-2. A la represa la Rapitenca va fer un pas avant i el Reus es va defensar
més enrera. Malgrat crear diverses situacions, els locals no van marcar i quan van arriscar, es
van quedar amb deu i el Reus va poder sentenciar. Amb el 0-2, va haver-hi un gol anul.lat al
local Nacho que les imatges de Canal TE demostren que estava habilitat. I penal per unes mans
no xiulades a l’àrea visitant. Al final, el filial reusenc va aconseguir el 0-3.

El Flix estudia anar a jugar a Lleida
El Flix va jugar diumenge passat a Móra d’Ebre, contra el Vilalba, en tenir el seu camp tancat. Aquesta setmana, el comitè ha sancionat amb 4 partits el camp flixanco. Des de Flix, el
seu president, Joan Mani, manifestava que “volem ser prudents en aquests moments a l’espera de fer un comunicat a la Federació per exposar el nostre malestar. No estem d’acord
amb els darrers annexos, per la forma desigual que es fan quan passa alguna cosa en un altre camp o quan ens afecta a nosaltres. Hem fet les nostres al.legacions en cada cas i no han
servit de res. Diumenge, a Móra d’Ebre, és cert que algun aficionat va poder increpar a l’àrbitre que, per això, va parar el partit fins que l’aficionat va marxar del camp. Però, malgrat
les protestes per diverses decisions, no va haver-hi cap agressió ni cap incidència important
com per rebre un càstig com aquest”. Des de Flix avancen que “estem estudiant plantejar
al soci anar a competir a Lleida. Si ho plantegem i el soci està d’acord, comunicarem a les
dues delegacions de la Federació Catalana que volem fer el canvi de territorial”.

El sistema de videoarbitratge VAR (video
assistant referee, àrbitre assistent de vídeo),
omple els debats després de les darreres experiències. La del Mundialet de clubs fou nefasta. La darrera, en un partit amistós de seleccions, va ser més àgil i oportuna, a més d’encertada. En les
dues jugades dubtoses, la selecció espanyola, dins de l’encert
de les decisions del VAR, va sortir-ne beneficiada. Clar, per
això, des de llavors, el VAR és fabulós per segons qui.
El videoarbitratge va servir aquell dia per fer justícia a dues
decisions, errònies, dels arbitres de camp. Però, a més, sobre
tot la primera, va tenir un cop d’efecte accentuat en la selecció francesa que estava passant per sobre a l’espanyola i que,
amb l’1-0, va trobar el premi al seu treball. El gol, d’entrada
fou concedit. I els jugadors francesos van celebrar-lo. A partir
d’aquell instant, una vegada fou videoarbitrat i anul.at,
França va sortir del partit. El cop anímic va ser dur. I la selecció espanyola es va imposar.
Estic a favor del videoarbitratge, sempre que sigui àgil com
va ser-ho en aquesta darrera ocasió. Però també cal estar preparat per tot el que comporta. Per les emocions contrariades
que pot generar. Diumenge, en un àmbit territorial, si hagués
existit un VAR a la Ràpita, el gol de Nacho hagués hagut de
pujar al marcador. Hagués estat l’1-2 amb més de 20 minuts
per davant i l’estat d’ànim d’uns i altres hagués canviat. Parlariem d’un altre partit. En qualsevol cas, el problema futur
serà per la designació i per qui sigui el videoàrbitre. Sense
dubte, més polèmica.

L’opinió de Joaquin Celma.
La Sénia serà el campió
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Un VAR a la Ràpita

PRIMERA CATALANA

Minut 91 a
CANAL TE

diarimés
ebre

Quan un equip és el tercer golejador de Catalunya fins a
Tercera Catalana, i en les últimes set jornades porta una
mitjana de 4,5 dianes, i està a 8 punts de distància del
segon classificat, a falta de 7 jornades, i és el que està més
en forma del futbol ebrenc, amb 27 punts durant la segona volta, sinó passa res ha de ser el campió. Molts equips
que han estat campions de Tercera catalana com Batea,
Jesús i Maria, Ulldecona o Camarles una temporada abans
de l'ascens ja havien fet grans lligues. La passada campanya va arribar Serrano a la jornada 14 i va agafar a l'equip
al lloc 13 i el va deixar 8è. Així començava aquest projecte de l'ascens liderat per una directiva que té noms propis,
un president i un vicepresident Pau i Boro, que van batre
rècord Guines amb el Godall amb dos ascensos consecutius de 4a a 2 catalana. La Sénia, club clàssic de 2a catalana, i que va competir més de set anys a Preferent, pot
fer novament història amb el retorn a la seva categoria
mare després de 7 anys. Aquests són les bases de l'èxit:
gran qualitat tècnica, fidelitat a una filosofia de joc, sabent
llegir molt bé quan s’ha de ser directe, acceptació de diferents rols dins de l'equip, amb els veterans dirigint l’orquestra, amb un Gerard golejador i passador, i un Callarisa
que surt a gol per partit. Pol, el noi que va jugar amb
Messi, que després de la seva greu lesió està en una segona joventut, gent jove, amb 5 juvenils, serietat en els
entrenaments, grup unit en els moments difícils i un gran
entrenador, Serrano, que és atrevit amb un 1-4-3-3 adaptat per tenir jugadors adequats per al seu sistema.

ACTUALITAT

Dos joves ebrencs, en l’òrbita del Barça
Dos jugadors ebrencs han anat a provar pel Barça durant el mes de març. Tots
dos, superats els primers filtres, estan
pendents de tornar a provar i veure si el
Barça decideix fitxar-los. És el cas del canareu Àlex Damian, cadet de primer any,
que juga a la Rapitenca (foto esquerra).
L’altre és el planer Sergi Vallés, que està a
l’infantil de segon any del Reus. La seva
posició és davanter centre. Va participar
en un partit amistós, on el Barça va
guanyar per 7-0 i ell va marcar 4 gols.

diarimés
ebre

ESPORTS

14
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UNA DERROTA EN 10 JORNADES
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REMUNTADA AMB GOLS DE MIGUEL I ADRIÀ

L’Amposta segueix viu

L’Ulldecona sorprèn el
Cambrils Unió (1-1)

Victòria amb doble valor del
Batea, contra el Roda (2-1)

L’Amposta va empatar al camp del Valls, segon classificat i rival directe.
D’aquesta forma, segueix la dinàmica d’empats, en són 9 en 10 jornades. El
Valls es va avançar amb un gol de Vieri, que va aprofitar una concessió defensiva dels ampostins. La insistència dels ebrencs els va portar a l’empat, a
la represa, amb gol d’Ivan que va rematar una assistència d’Aleix Llobet.
L’Amposta és quart, a quatre punts del Valls. Albert Company tornava al Vilar de Valls, ara com a tècnic de l’Amposta. Del partit, el tècnic comentava
que “estic molt satisfet de l’equip. Des de l’inici va anar a buscar la porteria
contrària i va gaudir de possibilitats, tenint el partit controlat. I va saber reaccionar una vegada havíem regalat l’1-0. Entra en el joc, però crec que si no
rebem aquell gol haguéssim tingut moltes més possibilitats. No obstant, és
molt important que en un partit com aquest, amb el que hi havia en joc, un
equip amb molts jugadors joves, va saber refer-se i a la represa va empatar.
Si bé ells van poder decidir, nosaltres mereixiem com a mínim l’empat pel joc
i les ocasions creades. Voliem més però el punt ens permet seguir vius en la
lluita, esperant poder trencar aquesta inèrcia d’empats en el proper partit”.

L’Ulldecona va empatar al camp d’un dels
equips capdavanters, el Cambrils Unió (1-1). Roberto, que tornava, va avançar l’Ulldecona i a darrera hora els locals van empatar (86’). Segons el
tècnic Teixidó, “va ser una llàstima perquè a la
primera meitat vam estar força bé i crec que al
descans mereixiem arribar amb més avantatge. A
la represa, amb els minuts, com era lògic, ells van
pressionar però vam estar ben posats defensivament i vam aguantar el 0-1 fins els darrers minuts, quan ens van empatar”. Franc va aturar un
penal. Una acció que fou clau, avançada la represa. El tècnic, que tenia tres baixes, va tornar a utilitzar tres juvenils: “estic molt satisfet de la implicació de tots els jugadors. Hem de seguir igual
per assolir l’objectiu, que és la permanència”.

El Batea va vèncer el Roda en un duel entre dos rivals
directes en la lluita per la salvació (2-1). El tècnic Sergi
Navarro opinava que “el millor del partit va ser el resultat perquè no vam estar gens bé, malgrat el que hi havia
en joc. No vam jugar amb el ritme adequat i el cert és no
vam merèixer la victòria. Principalment a la primera meitat, vam estar desconcertats i el Roda va fer el 0-1 i hagués pogut decidir. A la segona, amb els canvis, l’equip
va pressionar una mica més i va tenir més actitud. Miguel, aprofitant una centrada d’Adrià, va fer l’empat. I
llavors vam insistir i va arribar el 2-1, gol d’Adrià, que ens
va donar una victòria molt valuosa. I, com he dit, és la
millor lectura d’un partit en el que ens va faltar més intensitat. Vam fer un pas endavant, contra un rival directe, però hem de ser conscients que hem de millorar per
obtenir la permanència”.

SEGONA SEGUIDA, AL CAMP DEL REDDIS (2-1)

GRAN GOL DE GUMIEL, QUE FOU EL 3-1

MALESTAR PER L’EXPULSIÓ DE BRAYAN

Primera derrota del Camarles
en un desplaçament

El Gandesa cau al camp d’un
Segur que lluita per la permanència

La Cava, amb fins a 10 baixes, va
perdre al Vendrell (2-1)

El Camarles, que no havia perdut en 17 jornades, ara
ho ha fet en dues de seguides, sent, dissabte al camp del
Reddis, la primera fora de casa en el que portem de campionat. Segons el tècnic, Xavi Cid, “penso que vam fer un
bon partit, sent dominadors en moltes fases, però ens va
mancar més encert en les ocasions, sobre tot en els primers 20 minuts en els que vam tenir-ne fins a quatre.
Després el partit es va igualar i arran d’una falta inexistent ens van marcar l’1-0. Vam reaccionar i abans del
descans vam tornar a tenir ocasions clares, empatant Víctor. Penso que mereixiem el gol, abans del descans”. A la
represa, segons Xavi, “vam seguir igual i vam poder remuntar, amb noves oportunitats. Però quan més buscàvem l’1-2 i semblava que el podíem aconseguir, va venir
una jugada del Reddis que és inexplicable com l’assistent
no veu el fora de joc. Fou claríssim. Va ser el 2-1 que ens
va afectar i, tot i intentar-ho, no vam poder empatar. El
resultat no va ser just però, malgrat la derrota i que en alguns moments no vam estar tan bé com en partits anteriors, la imatge va ser molt bona i mereixiem molt més”.

El Segur, molt treballador, necessitava la victòria i va obtenirla contra el Gandesa (3-1). Segons Rafel Navarro, tècnic del
Gandesa, “partit complicat que ja sabíem que ho seria, en un
camp petit i contra un rival que lluita molt i que, a més, vol
allunyar-se de la zona de descens. D’entrada, vam fer el que havíem parlat: no perdre pilotes en zona d’iniciació de joc i buscar
ser més directes per arribar aviat a la seua àrea. I amb el 0-0
vam tenir ocasions i estàvem bé. Però també sabíem de l’importància de defensar bé accions a pilota aturada. I ells, en un
llançament de banda, van fer l’1-0. Vam acusar-ho i una pèrdua
al mig del camp, per a mi, amb falta a Dilla, va suposar el 2-0
que ens va crear incertesa, tot i tenir algunes possibilitats. A la
represa, vam reaccionar i vam buscar entrar en el partit, tenint
opcions i fent diversos llançaments a porteria. No era el nostre
dia. I va ser el Segur, en una contra, qui va sentenciar amb el 30. Gumiel, des de gairebé el centre del camp, va veure el porter
avançat i va marcar un gran gol, que fou el 3-1”.
El Gandesa rebrà el Valls: “buscarem seguir amb la bona línia
de casa i és un partit que afrontem amb moltes ganes de guanyar contra un rival que està en la segona plaça”.

La Cava va perdre, al Vendrell, (2-1). A més de les baixes
de Ferran, Lleberia i Àngel, es van afegir Joab, Marc, Sergi
Navarro, Eric, Jonatan, Lasaosa i Padillo. Fins a 5 juvenils a la
convocatòria. Segons el tècnic Isaac Fernández, “tot i la situació, per les baixes, estic molt content. Penso que el resultat
fou injust. A la primera meitat ens va costar i el Vendrell va
aprofitar-ho fent dos gols. Amb el 2-0 vam reaccionar i ja
abans del descans vam estar ben posats. I a la represa vam seguir, fent el 2-1 i dominant per empatar, tenint algunes opcions. L’equip va lluitar i n’estic orgullós. Els juvenils van estar
a l’altura del partit, amb bona actitud”. Isaac no acostuma a
parlar dels àrbitres: “i tampoc ho faré ara, malgrat el que va
passar. Únicament no crec que sigui normal que un jugador
que rep tantes faltes en els partits, com és Brayan, i que ell
vegi dues targetes, una d’elles per simular un penal...No ho
entenc”. Des de la directiva del CD la Cava estaven molt molestos amb l’arbitratge, en general, i per l’expulsió de Brayan
en concret: “no hi ha dret que l’expulsen d’aquesta forma. Es
un jugador que hauria d’estar protegit i, en canvi, el castiguen
i sense motiu perquè no mereixia cap de les dues targetes”.

3A. CATALANA. ELS DE MOLINOS FA 12 JORNADES QUE NO PERDEN (28 DE 36) I ARA SÓN SETENS. EL GODALL VISITA EL VILALBA, DUEL ENTRE RIVALS DIRECTES

El Perelló fa un
punt i seguit en
la ratxa, amb
l’empat a Godall

Godall i Perelló van empatar sense gols. Segons el tècnic de l’equip godallenc, Joan Subirats, “el partit va ser igualat però penso que si algú mereixia guanyar va
ser el Godall. Vam tenir dues ocasions a porteria buida, de Xescu i del debutant Tortajada, a la segona meitat. També va haver-hi un penal a Manu, que penso
que l’àrbitre es va adonar que s’havia equivocat no xiulant-lo. El Perelló ens va crear dificultats amb accions a pilota aturada, amb Alberto Cuenca, però el porter Eric i la defensa van estar segurs. Ara afrontem un partit molt complicat contra un rival directe, el Vilalba, al seu camp, un equip que ha canviat d’entrenador
i que està reforçat amb diversos fitxatges. Malgrat això, anem il.lusionats per a poder puntuar”. Molinos, tècnic del Perelló, explicava que “va ser un partit igualat, amb poques ocasions en el que vam haver de treballar molt perquè el Godall va jugar amb molta intensitat. En general, poques opcions i penso que l’empat
va ser just”. Diumenge, el Perelló rebrà el líder la Sénia, en fires. Una prova a la seua ratxa. També serà una prova per al líder, davant del rival més en forma.

CONTRA L’ALDEANA, RIVAL DIRECTE. SAMU BLANES VA DEBUTAR AMB ELS AMPOLLEROS

Victòria amb doble valor de l'Ampolla (2-0)
Era un derbi amb doble valor en la lluita per la segona plaça i l'Ampolla va guanyar l'Aldeana (2-0). Victòria merescuda dels ampolleros amb elS que va debutar Samu. Al primer temps, amb el vent a favor, els
de David Burgos van ser superiors i van avançar-se amb el 2-0 amb dos grans gols de Gerard i David Ramirez. A més, van disposar d'altres ocasions. A la represa, el partit va igualar-se. L'Aldeana, tot i que feia
menys vent, el tenia a favor i va buscar entrar en el partit. Va tenir les opcions per a fer-lo però Damià,
porter local, va estar força bé. L'Ampolla, a la contra, va poder sentenciar però va estar un xic imprecisa
en les darreres passades. Al final, 2-0. L'Ampolla és tercera a tres punts del Catalònia, segon. L'Aldeana
és quarta (té els mateixos punts que l'Ampolla però el golaverage particular és favorable als ampolleros).
Per això era un partit amb doble valor. Fou un derbi correcte, amb molta gent al camp. En els darrers minuts, el local David fou expulsat amb dues grogues així com el visitant Reverté.
En la propera jornada, l’Aldeana visitarà el Roquetenc, demà dissabte. Per la seua part, l’Ampolla es
desplaçarà diumenge a Corbera. Resten set finals i quatre equips estan separats només per quatre punts
en la lluita per la segona plaça que serà del tot apassionant. Això si, a partir d’ara cada cop hi haurà menys
marge d’errada.

JOAQUIN CELMA

El Tortosa, cada cop més campió
Dels tres equips que segueixen al Tortosa, cap va ser capaç de guanyar
i això li dóna més marge al líder, que no va perdonar. L'Amposta
segueix amb el seu gran rècord Guines. Ja porta 7 partits seguits empatats, poques vegades es veu això. Potser el que li ha faltat a aquest
equip ha estat un killer per resoldre les ocasions i no empatar tant. A
Tortosa només li queden quatre partits difícils: Camarles, Amposta,
Gandesa i Valls i demà s'enfronta al seu exmíster, Dani Sereno, a
Torredembarra. Partit trampa. Algun dia havia de passar, el Camarles va
perdre en camp contrari. La missió era salvar l'equip i això ja s'ha aconseguit. Ulldecona va acariciar la victòria a Cambrils, partidàs del porter
Franc i Amado i del juvenil Gerard que al descompte va tenir la victòria a les botes. Batea es nota cada vegada més el canvi de míster, Sergi
Navarro, a la primera volta 15 punts i en aquesta ja en porten 14 i a
més diumenge va remuntar el partit, tot i no jugar del tot bé. Gandesa,
després dels 7 gols de la setmana passada, dissabte es va relaxar i
derrota a Segur.
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3A CATALANA. VA GUANYAR A SANTA BÀRBARA (0-4)
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EL J I MARIA PERDONA AL FINAL (0-0)

CURTO JA NO ENTRENA LA CALA

El líder la Sénia fa un altre pas endavant

L’Olímpic reacciona

Primer empat del Roquetenc

La Sénia va guanyar al camp del Santa Bàrbara (0-4) en el primer dels quatre desplaçaments seguits que té fora de casa. El Santa Bàrbara va començar pressionant i va tenir les primeres opcions. Amb els minuts, la Sénia va equilibrar la confrontació i va disposar de les seues oportunitats. La diferència va estar en la pòlvora. Els planers no van marcar i sí que va fer-ho la Sénia.
David Callarisa va afusellar amb un tret des de fora de l'àrea que fou el 0-1. A la represa, d'entrada, més pressió del Santa però sense precisió en els darrers metres i va ser la Sénia, a través
de Callarisa, qui va marcar el 0-2. Acció protestada pels locals per possible fora de joc.
El Santa va seguir buscant entrar en el partit però sense encert en les rematades, fins que va arribar el gol de la tarda, del senienc Gerard Estrella. Va ser màgic. Des de 30 metres, va veure el
porter avançat i va fer un control orientat i va marcar el 0-3. Ja va decidir. Al final, el propi Gerard va establir el 0-4, aprofitant una concessió defensiva d’un Santa Bàrbara que ja havia baixat
els braços després d’haver-ho intentat tot el partit. El 0-4 va ser excessiu però la dinamita que tenen els seniencs va decidir. Mantenen els 8 punts d’avantatge abans de visitar el Perelló.

L’Olímpic va guanyar la Cala i es refà de les
darreres derrotes (1-0). La Cala segueix compromesa, prop del descens. Paco Muñoz, de
l’Olímpic: “victòria merescuda i curta. Vam dominar i vam controlar el partit, tenint nombroses ocasions a més del gol d’Aitor. El seu porter,
sensacional, va evitar el 2-0. Era important
guanyar i es va jugar amb serietat per fer-ho”.
Àlex Curto deixa de ser el tècnic calero. Gent
de casa (Xavi i Ivan Romeu) agafen l’equip. “És
pels resultats però també per tema econòmic,
per estalviar per aquí (tenim moltes dificultats)
i Curto ho ha entès. Li estem molt agraits”.

El Roquetenc afrontava el partit amb baixes
com les d’Ivan, Ramon, Aleix o Vilanova. Va
començar bé, tenint opcions però amb els minuts el J. i Maria va posar-se dins del partit i tindria la seua gran oportunitat poc abans del
descans. A la represa, molta igualat i poca profunditat. Jonatan va tenir l’ocasió local però “el
J. i Maria que, tot i ser cuer, va fer una bona
imatge, va disposar de la seua al final per haver
guanyat”, deien des de Roquetes. Ito Galve,
del J i Maria, volia aclarir que “els àrbitres ho
tenen molt fàcil per xiular un equip jove com el
nostre. No és just però és la realitat”.

EL PINELL PROTESTA EL PRIMER GOL LOCAL (2-1)

ALCANAR-CORBERA (5-5). ELS LOCALS, AMB 9 (63’)

URI LIDERA LA REACCIÓ DEL VILALBA (2-2)

El R.-Bítem manté la candidatura

Un partit estrany amb deu gols

Empat que no satisfà al Flix

El R-Bítem va remuntar contra el Pinell i va assolir una
victòria (quarta seguida). Segueix amb opcions. Segons Parra, del R. Bítem, “el Pinell es va avançar al minut 1 i vam
haver d’anar a remolc. Vam dominar però vam estar un xic
precipitats. Poc abans del descans, en 2 minuts, Emili i Edgar van remuntar. Fou clau. A la represa el partit va igualarse. No vam tenir claredat per decidir a la contra i el Pinell va
apretar. Ens vam defensar amb ordre i vam sumar un triomf
treballat”. Segons Blai, del Pinell, “aviat, Edu va fer el 0-1 i,
tot i el domini del R Bítem, vam aguantar fins que al 44 ens
van empatar en un clar fora de joc. Acte seguit va arribar el
2-1. A la represa vam pressionar i vam fer patir al R. Bítem.
Un empat no hagués estat injust”. Hilario va debutar.

Malestar. L’Alcanar, que jugava amb 10 (15’), guanyava 4-0
(55’). El Corbera va refer-se ràpid amb el 4-3. Els canareus es van
quedar amb nou (65’). Tot i això, van fer el 5-3 però el Corbera al
final va empatar. Segons José Mora, de l’Alcanar: “va ser surrealista. Un equip guanya 4-0 i veu 9 targetes grogues i dues vermelles...i el Corbera només una groga. No parlo dels arbitratges, però
no havia vist mai res igual. Va condicionar”. Joel, del Corbera:
“Pani va tornar a jugar de porter i l’Alcanar ho sabia. Per això van
xutar molt a l’inici. Vam fer massa concessions i ells es van avançar
amb el 4-0, jugant amb 10 aviat per una forta entrada a Sergi. A
la represa, vam reaccionar i Sergi (3) i Roger van ajustar el partit.
Ells es van quedar amb 9 i Fernando va fer el 5-5. El punt és bo,
però, per la superioritat numèrica, hauriem d’haver guanyat”.

En partit jugat a Móra d’Ebre, Flix i Vilalba van empatar
(2-2). Segons Rius, del Flix, “un Flix més que correcte que
no va saber traslladar al marcador el que va passar al camp.
Va dominar en tots els aspectes però sense sentenciar. I el
Vilalba va empatar. Un empat que ens complica”. Bon debut del davanter Dani (Borges). Cotaina, del Vilalba: “el
Flix va tenir més la pilota i va dominar però les ocasions van
estar repartides, en un partit que es va anar trencant a la
represa i en el que fou important reaccionar i empatar.
Amb el 2-2, hagués pogut venir el 3-2 o el 2-3. Punt positiu per la moral que s’ha de fer bo contra el Godall”. Uri va
marcar el 0-1. Pere va empatar (penal) i Magí va establir el
2-1 (gran gol). Uri, que s’enfrontava al Flix, va fer el 2-2.

VICTÒRIA MERITÒRIA A SANT JAUME (2-4)

El Catalònia és segon i es fa fort
Anton Flores, tècnic del Sant Jaume: “partit amb molt de
vent. Primera meitat el teníem a favor. Tot i rebre el 0-1 en una
acció que el vent va fer desfortunada, vam poder dominar i
Juanjo, amb una falta per l’escaire, va empatar. Vam seguir i
arran d’una jugada combinada Juanra va marcar el 2-1. La llàstima fou que poc abans del descans ens van empatar. I a la represa ja no vam estar tan fluids, amb el vent en contra, no vam
combinar tan i vam pecar de voler arribar massa ràpid a la porteria contrària, jugant una mica avançats per aquest motiu i el
Catalònia en dues accions similars, va decidir amb dos gols.
Vam insistir i vam tenir opcions com una de Juanra que va desviar el vent. Content pel treball, no pel resultat”. El cadet Sebas va debutar. Nando, del Catalònia, deia que “ens va costar
molt a la primera part, tot i fer Cristian el 0-1 i començar bé.
Però ells, a favor de vent, van agafar el domini i ens van superar, amb bon joc combinatiu i fent dos gols. Va ser important
empatar amb un gran gol de Jordi. Al descans vam acabar d’ajustar posicions i vam avançar línies. A la represa, vam estar
millor, amb l’aire a favor, amb més opcions. Cosido va fer el 23 i en una contra Prades va marcar el 2-4. Vam treballar i vam
sumar una victòria molt meritòria davant d’un bon rival”.

4A CATALANA. L’ARNES VA GOLEJAR EL BENISSANET I CONTINUA SEGON A 5 PUNTS DEL TERCER

El líder Móra la Nova empata a Jesús i manté el seu rècord
El líder Móra la Nova (amb un partit
menys que el jugarà 5 de maig a Tivenys) va sumar un punt en la seua visita al camp d'un filial del Catalònia que
s'ha recuperat en les darreres jornades
(1-1). Partit marcat pel vent en el que
els locals van tenir-lo a favor a la primera meitat i per això, en els primers minuts, van assetjar al rival, gaudint de diverses ocasions fins que Joel va marcar
l'1-0. Però el Móra, acte seguit, arran
d'un llançament de banda, va elaborar
una bona jugada i va empatar (Palomar). El gol de l'empat va fer mal als locals . El líder va dominar fins els darrers
minuts del primer temps quan el Cata va
avisar amb dues possibilitats clares, una
d'elles evitada per Ferran, porter moranovenc, de forma miraculosa. A la represa, amb el vent a favor, el Móra la

Catalònia i l’Ampolla, a per la promoció

Nova va pressionar molt amunt i va inquietar als locals, creant diverses situacions de gol. Però a partir de la mitja hora de la represa, el partit es va igualar i
el Cata va reaccionar, obligant al líder a
fer un pas enrera. El Cata va tenir un parell d'opcions i va reclamar un penal d'Edu per unes mans. No fou xiulat. Al final, 1-1. L’Arnes va golejar el Benissanet
(5-0) i és manté segon a 5 punts del tercer. Ruben, Raul (2) i Pinyol van marcar
a la primera meitat. Ivan, ja al final del
partit, establia el 5-0. El triomf referma
les aspiracions d’ascens de l’Arnes després dels dubtes de les darreres jornades. Amb el Benissanet va debutar Sara
Caballero com a entrenadora. L’Amposta, tercer, va tenir dificultats per superar
el cuer Alcanar (2-1). Segons Cristian,
de l’Amposta, “l’Alcanar, amb 11 justos,

ens va complicar el partit, tot i el bon
inici nostre i les ocasions, però sense resoldre-les. A la mitja hora, Joel va fer l’10 i vam poder decidir. No vam fer-ho i
ells en una contra ens van empatar. A la
represa, l’Alcanar es va quedar en 10.
Vam insistir i vam tenir moltes ocasions i
rematades sense definir. I vam patir fins
el minut 90 quan Rachid va establir el 21. 3 punts importants i que van costar
molt”. El Masdenverge-Ascó va ser trepidant (2-1). A la primera meitat, molta
igualat i ocasió dels locals amb un penal
fallat. A la represa, Mulet va fer l’1-0
però Gordo va empatar. Amb l’1-1, l’Ascó va fallar un penal (80’). Hagués pogut passar de tot. Fou el Masdenverge,
amb 10, qui va marcar el 2-1 (90’), gol
d’Edu Albiol. Els de Vallés són quarts
(més informació a la plana següent).

L’opinió de Joaquin Celma

En aquesta lliga de Tercera catalana, només falta definir qui serà el segon classificat i quin seran els descensos. Així que la lluita per la promoció està oberta amb un
Catalònia i l’Ampolla que tenen un avantatge lleuger i que, a més, es troben en un gran moment. Però els dos tenen un calendari digicil. No obstant, crec que un dels dos
podria ser el subcampió. Tenen jugadors amb molt d'ofici, i dos bons entrenadors. Els altres dos candidats són l’Aldeana i el R Bítem. Els aldeans, que tenen un calendari a priori més assequible: Roquetenc, Flix, Godall, Perelló, Vilalba, Jesús i Maria i la Sénia, disposen de moltes baixes i des de fa temps. I el Remolins-Bítem que ha reaccionat però que potser ho ha fet tard tard. Per aconseguir la segona plaça hauria de guanyar 6 partits i només perdre’n un i esperar que els altres fallin. En la jornada passada, dels 4 equips que segueixen al líder, 3 no van fallar i R-Bítem i Catalònia que perdien i van remuntar. Això demostra del seu estat confiança en aquest final de temporada. Propera jornada, partits dels 5 primers: Perelló-la Sénia, Catalònia-Alcanar, Corbera-Ampolla, Roquetenc-Aldeana i Ametlla-R Bítem. Els asseguro que els cinc
no guanyaran i podem veure algun resultat sorpresa. Flix primera volta 18 punts. En la segona, només 2. Però amb l'arribada del nou fitxatge, Dani Viñuales (Borges), la
progressió de Magí i la recuperacio de Yuri, aquest equip té base per salvarse. Se comença a notar la mà de Cotaina, al Vilalba. I aquest Godall es resisteix a baixar. Gran
treball del mister, Joan Subirats. El que està aconseguint té molt mèrit. Gran Perello 12 jornades invicte i ja ha fet tres punts més que la primera volta, el diumenge rep el
líder i la meva aposta és que guanyarà l'equip de Molinos.

DIVENDRES 7 D’ABRIL DE 2017

ESPORTS

www.mesebre.cat

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (31-32)

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (70-94)

Esgotant les opcions per al play-off

Una altra derrota

En la visita a la pista del C.B. Viladecans, l’equip tortosí buscava retrobar-se amb la seva essència. I va acosenguir-ho guanyant per 70-94,
decidint en el tercer quart (10-17)
quan s’esvaien els dubtes del segon.
Era important canviar la imatge després de dues derrotes consecutives.
Ara cal seguir endavant, amb la mirada posada demà al pavelló de Ferreries, on l’equip tortosí rebrà el Reus
Ploms. Totes les opcions per poder
entrar al play off per lliga EBA passen
perquè el CB Cantaires Tortosa guanyi els 3 partits que li resten i que el
SESE perdi 2 dels 3 que ha de jugar.
D’altra banda, magnífica jornada
de tancament de les Trobades d'Escoles de Bàsquet organitzades per la FCBQ-RTT. Un total de 7 trobades han configurat el
circuit ebrenc passant per ciutats com Tortosa, Amposta, Alcanar i la Ràpita.

Una altra derrota inexplicable de les noies de Mateu
Castellà, i ja en son moltes aquesta segona volta, amb
números de descens directe amb només 4 punts aconsseguits. Res a veure amb aquell equip de la primera volta
que només va perdre contra els 2 primers classificats
(Castelló i Puchi) i el Castelldefels, i si que aquesta segona volta han hagut moltes baixes per lesió, però això no
es excusa per a que aquest equip no guanyi partits com
el darrer, entre d'altres.

CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada redona

L’Handbol Club Perelló reacciona (20-15)

Jornada redona per al club Volei Roquetes. Tots els
equips van guanyar. Començant pel sènior masculí de
primera catalana, que va rebre al C.V.Begues, 3-0 amb
parcials (25-17, 26-24 i 25-17). El sènior de segona, va
rebre al Vilafranca, 3-0 (25-22, 27-25 i 26-24). El
sènior femení va rebre al Sant Celoni. 3-1 amb parcials
(25-18, 22-25, 25-20 i 25-20). Per altra banda, el
cadet femení, va rebre al Manresa, 3-0. I per últim, l'infantil femení va rebre al Cubelles. Aquestes millorant el
seu joc setmana z setmana, van superar a l'equip visitant per 3-0 amb parcials (25-20, 25-15 i 25-18).

Partit d'infart que es va viure el passat dissabte
al Pavelló del Perelló. Victòria molt soferta de les
perellonenques que van anar de menys a més i que
avançada la represa van poder activar-se i consolidar un triomf que va costar i que fou molt important per refer-se de la derrota de la primera jornada. Aquest cap de setmana, visita al Santa Maria
de Palautordera, equip que va derrotar el Parets
per 26-29.

HANDBOL

REM

Centre Esports Tortosa

Segona regata escolar

L’infentil femení va acabar la primera fase recuperant el
partit contra l’Ascó, en el que va guanyar per 17-16 i visitant Les Franqueses on va empatar 15-15. El dia 22
comença la segona fase per poder entrar al Top 4, jugant
contra el Granollers. Canovelles i S Quirze B completen el
grup. L’infantil masculí va vèncer a la Salle Montcada per
15-16, en un gran partit de tot l’equip i en concret del porter Pau. El cadet femení va tancar la temporada guanyant
amb comoditat al S Andreu de la Barca per 11-33. El cadet
masculí va perdre a la pista del Móra la Nova per 36-31 en
partit recuperat. I també va fer-ho contra el Parets, segon
classificat, per 24-29. El sènior femení, en la segona fase,
va guanyar les Franqueses, que fins ara no havia perdut,
per 29-21. Gran victòria. I el sènior masculí va caure contra
el BM Barberà, quart classificat, per 29-41. El proper partit
a la pista de l’OAR Gràcia serà una final per la salvació.

Aquest passat dissabte dia 1
d´abril es va celebrar la 2ona regata del campionat comarcal de rem
dels jocs esportius escolars del
Baix Ebre, organitzada pel Conselll esportiu del Baix Ebre amb el
suport técnic del Club de Rem
Tortosa. El fort vent va fer que es
canviés la modalitat del campionat duent a terme les mateixes
mànegues, però amb l’ergometre.
“La propera regata ens dirà quin
col.legi és el guanyador d’aquesta
temporada, esperem que el temps
ens acompanyi”.
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EN UN MINUT
*TRIAL: el pilot ulldeconenc Adam Raga va sumar divendres passat a
Niça un nou subcampionat del món en pista coberta. El títol va ser novament per a Toni Bou i
suposa el seu onzè cetre
mundial en aquesta disciplina i el vint-i-unè de la
seua carrera.
*TRENCACIMS: prop
de 700 corredors van
pendre part en la cinquena edició que va batre rècord de participants. Pau
Capell i Susana Rivero van
guanyar a Paüls.
*DIADA POLIESPORTIVA: sota el lema “Activat
i sigues feliç” la Diada Poliesportiva del Baix Ebre va
ensenyar els beneficis d’una vida activa amb la
pràctica de l’activitat física. La jornada, que va tenir lloc a Tortosa, va anar
dirigida a joves d’entre 11
i 14 anys que van poder
gaudir de diverses modalitats esportives.
*CROSS: després del
bronze en el Campionat
d'Espanya de Cros per
Clubs de fa un mes, ara, la
CICLISME. DIUMENGE
morenca Oxana Bonjorn
va aconseguir la plata al
campionat estatal per autonomies cadet femení,
formant part de la selecció
catalana.
*TWIRLING: el passat
cap de setmana va celebrar-se a Ulldecona la Final de Twirling de Catalunya Sud, campionat on
les classificades passen al
de Catalunya. Les atletes
que no han estat classificades, per motius de lesions, podran repescar el
proper dia 23 d'Abril a
Tordera
(Notícies de Jesús Ferrando,
Canal Terres de l’Ebre/
ebredigital.cat)

4A CATALANA

Tivenys-Móra la Nova, divendres 5 de maig
El Tivenys va guanyar el Ginestar (2-1). I, amb un partit menys, segueix progressant en
aquesta segona volta. El Ginestar, una de les revelacions de la lliga, s'ha estancat amb dues derrotes seguides. Segueix cinquè. Partit marcat pel vent i que es va decidir a la segona meitat
amb un gol del local Diego. Amb el 2-1, el Ginestar, fidel a la seua proposta associativa, va disposar de dues oportunitats. Però el Tivenys, a la contra, va poder sentenciar quan el rival havia
arriscat i deixava metres. El divendres 5 de maig, el Tivenys rebrà el líder Móra Nova (19.30h)
i el diumenge 7, a l’Arnes. El Deltebre, amb 7 punts de 9, és setè. Va golejar el Batea (4-1). Segons Mario, el tècnic, “vam fer un bon partit, en la línia dels darrers. L’equip està alliberat i juga amb més fluidesa”. Joel va fer aviat l’1-0: “a la primera meitat va ser complicat jugar amb
el fort vent en contra. Però a la represa, quan el teníem a favor, vam estar força bé, jugant com
es devia pel vent i transformant les ocasions. Coto, Juan i Rovira van marcar. El gol del Batea
fou en una acció desafortunada. Hem de seguir així, en la línia de joc i amb el bon ambient que
hi ha a l’equip”. L’Ebre Escola s’ha ensorrat amb tres derrotes seguides. Eulogio el tècnic, manifestava que “hem entrat en una dinàmica negativa i contra rivals que, a priori, hauriem de superar. Però he de destacar que és un problema d’efectivitat. Les ocasions no les transformem.

No finalitzem. I això ens penalitza perquè els rivals s’aprofiten de les nostres errades puntuals,
i ens marquen. Pel demés, no tinc res que dir a l’equip. És la dinàmica actual i espero que puguem revertir-la. Amb un 25 % d’efectivitat ja em conformo per a poder millorar. Però ara estem negats”. Ametlla i Xerta van empatar (2-2). Sisco Martí, del Xerta, deia que “el vent va
condicionar a tots. Ens vam avançar amb el 0-2 però arran d’una badada nostra ens van fer l’12, poc abans del descans. A la represa, amb vent en contra, ens van empatar, arran d’un penal.
En general, més ocasions nostres però l’Ametlla va fer els seus mèrits i va remuntar”. El Camarles va guanyar la Fatarella (4-2). Segons Santi, del Camarles, “al primer temps no vam estar bé,
amb el vent a favor. Ells es van posar amb l’1-2. A la represa, vam estar més tranquils i vam jugar com calia en la creació. Vam remuntar en un segon temps complet davant d’un rival compacte”. Guiu, de la Fatarella, admetia que “bona primera meitat en la que ens vam avançar en
dos cops amb gols d’Arnau i Pol. Però a la represa, amb el vent a favor, no vam saber llegir el
partit i les nomborses arribades que vam fer no les vam saber aprofitar perquè ens va faltar jugar més en equip i no ser tan indi. Ens vam quedar amb deu per l’expulsió de Sergi, que es va
acusar. El Camarles va anar per feina i va remuntar amb 3 gols”.
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

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

4a Catalana
Debut de Sara Caballero
com a entrenadora del
Benissanet, al camp de
l’Arnes, segon classificat
a la taula.

Sara, dirigint l’escalfament del Benissanet, diumenge a Arnes.

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

1. Santboià

P

27a jornada, Primera catalana

26 53 27 52

2. S Cristobal

Alpicat-Vilanova

26 40 26 50

3. Balaguer

1-0

V Alegre-Santboià

26 54 26 50

1-1

Rubí-Lleida

2-0

4. Reus

25 49 33 47

Rapitenca-Reus

0-3

5. Almacelles

25 53 29 43

Viladecans-Balaguer

2-1

6. S Ildefons

26 43 32 43

S Ildefons-S Cristobal 3-1

7. Rapitenca

25 33 31 37

Suburense-Almacelles 3-3

8. Vista Alegre

26 39 34 37

9. Lleida

25 32 30 36

10. Viladecans

26 28 25 36

11. Alpicat

25 34 43 31

12. Vilanova

26 32 48 31

Vilaseca-Igualada (sus 85) 1-2

16. Rubí

25 24 46 17
7 60

2

Almacelles-Alpicat (18h)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Equip

GF GC

27 52 29 58

2. Catalònia

27 68 32 58

Flix-Vilalba

2-2

27 54 22 57

Cambrils U-Ulldecona 1-1

3. Ampolla

27 71 34 55

Alcanar-Corbera

5-5

4. Amposta

27 47 18 54

Vendrell-la Cava

4. Aldeana

27 58 33 55

Godall-Perelló

0-0

5. Camarles

27 51 28 48

5. R Bítem

27 57 30 54

Ampolla-Aldeana

2-0

6. Gandesa

27 44 23 47

6. Alcanar

27 54 46 44

S Jaume-Catalònia

2-4

7. Perelló

27 39 36 42

R Bítem-Pinell

2-1

8. Roquetenc

27 46 53 38

Olímpic-Ametlla

1-0

S. Bàrbara-la Sénia

0-4

9. S Jaume

27 51 71 37

10. Olimpic

27 49 55 36

11. S Bàrbara

27 45 47 33

12. Pinell

27 48 52 32

Catalònia-Alcanar (16.30h)

13. Corbera

27 43 63 28

Ametlla-R Bítem (17.30h)

14. Ametlla

27 36 53 25

15. Vilalba

27 40 61 23

Pinell-S Jaume (17h)

16. Godall

27 39 67 22

Olímpic-S Bàrbara (17h)

17. Flix

27 31 61 20

18. J i Maria

27 37 70 15

2. Valls
3. Cambrils U

27 54 55 39

1. M. Nova

81

20

68 Catalònia-M Nova

1-1

Deltebre-Batea

4-1

Ametlla-Xerta

2-2

2. Arnes

86

31

62

3. Amposta

69

30

57

Catllar-Torredembarra 2-2
Salou-Hospitalet

1-4

Valls-Amposta

1-1

Batea-Roda Berà

2-1

Tortosa-la Riera

5-0

PRÒXIMA JORNADA

27 36 47 33

Segur-Vendrell (17h)

27 41 54 29

diumenge

13. Batea

27 46 62 29

Hospitalet-Catllar (16.45h)

14. Torredembarra

27 31 47 25

Ulldecona-Batea (17h)

27 34 36 24

Torredembarra-Tortosa (17h)

16. Riera

27 25 65 18

Camarles-Salou (17h)

17. Catllar

27 31 64 18

4. Masdenverge

73

36

54

5. Ginestar
6. Catalònia
7. Deltebre

61
57
58

42
44
45

27 25 51 17

P

1. Pardinyes

96

30

63

Tivenys-Ginestar

2-1 3. Cerdanyola

73
57

33
24

57
55

Masdenverge-Ascó

2-1 4. S Pere

60

34

48

Amposta-Alcanar

2-1 5. S Andreu

55

39

45

Bot-Ebre E

2-1

Camarles-Fatarella

4-2

48
44
43

8. Ebre Escola

48

51

41

9. Batea

49

63

33

10. Xerta

47

59

31

PRÒXIMA JORNADA

11. Bot

49

72

31

dissabte

12. Ascó

57

63

31

Arnes-Benissanet

Batea-Arnes (15h)

44

65

31

14. Fatarella

46

58

31

15. Camarles

51

76

28

Alcanar-Catalònia (16h)

16. Benissanet

32

61

24

Benissanet-Tivenys (16h)

17. Ametlla

25

67

19

18. Alcanar

27

77

11

45

29

7. Porqueres

51

45

39

8. Pontenc

49

59

36

9. At Prat

41

42

35

10. AEM

45

46

32

11. S Gabriel

48

39

31

diumenge

12. Molins

42

50

30

Deltebre-Bot (17h)

Cerdanyola-Pardinyes

0-2

Guineueta-S Andreu

2-3 1. Alcanar

At Prat-Molins

2-2

Porqueres-AEM

4-1

S Pere-S Gabriel

2-1

La Roca-Pontenc

1-2 4. Olimpic

F At Vilafranca-Tortosa Ebre

sus

C Clar-Fontsanta

3-4

GF GC

P 19a jornada

2. Aldeana
3. Ulldecona

S Gabriel-Porqueres

85

21
24

52
48

64

41

39

73

55

35

5. S Jaume

67

54

30

6. S Bàrbara

50

37

29

7. Gandesa

49

58

25

Recuperats

13. Tortosa Ebre

32

51

21

Corbera-Ampolla (18.15h)

RESULTATS

Equip

GF GC

P

1. Alcanar

51

18

46

Ulldecona-R Bítem

7-0 2. Roquetenc

55

25

43

Olimpic-Aldeana

2-4 3. Vinaròs

51

24

42

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

8. J i Maria

50

66

23

S Andreu-S Pere
Pardinyes-Tortosa E (Diu

J i Maria-Flix (17.15h)
Perelló-la Sénia (17.30h)

20a jornada
Perelló,

121

37

66

20

S Jaume-Amposta

0-3

Canareu-Alcanar

0-4

Rapitenca-J i Maria

4-2

58

19

41

Ametlla-Tortosa

2-0

5. Aldeana

48

23

34 Catalònia-Roquetenc

2-3

6. Rapitenca

51

32

31 Vinaròs-Aldeana

2-1

7. Tortosa

65

46

28

8. Ametlla

35

33

21

9. J i Maria

30

55

14

10. Canareu

34

59

14

11. Perelló

24

68

13

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca descansa

Tortosa E-S Bàrbara (17h)

9. Ginestar

descansava

4. Amposta

Gandesa-J i Maria (15.30h)

Diumenge

Alcanar-Ametlla
Aldeana-Canareu

17 h)
Fontsanta-At Prat

14. La Roca

23

52

18

15. Guineueta

28

84

13

Molins-La Roca

16. C Clar

33 121

3

C Clar-F At Vilafranca

AEM-Cerdanyola

Xerta-Ebre E (16.45h)
Fatarella-Amposta (17h)

Equip

PRÒXIMA JORNADA

diumenge
Vilalba-Godall (17h)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

25a jornada

dissabte
Roquetenc-Aldeana (16.30h)

Veterans

Femení 7 Ebre

Pontenc-Guineueta

Ascó-Camarles (17.30h)
Masdenv.-Ginestar (18.15h)

Riera-Cambrils U (17.30h)

39

5-0

M Nova-Ametlla (16.30h)

13. Tivenys

6. F At. Vilafranca

Gandesa-Valls (17h)

0-0

PRÒXIMA JORNADA

Amposta-Reddis (17h)

RESULTATS

GF GC

27a jornada, Tercera catalana

R Berà-la Cava (17h)

15. Roda Berà

18. Salou

P

dissabte

12. Segur

Equip

2. Fontsanta

2-1

27 38 44 37

CLASSIFICACIÓ

P 27a jornada 4a catalana

RESULTATS
Roquetenc-J i Maria

Femení. Preferent

Quarta Catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

27 91 39 66

Igualada-Rapitenca (17h)
Vilaseca-Viladecans (17h)

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

1. la Sénia

diumenge

25 30 42 23

PRÒXIMA JORNADA

3-1

11. Ulldecona

15. Suburense

0-0
4-0
1-1
0-1
0-0
0-1
0-1
2-0
1-0
3-3

2-1

27 46 46 34

Vilanova-Morell (17h)

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

P
70
68
57
52
50
48
45
43
42
40
39
39
39
38
37
33
31
31
30
27

Segur-Gandesa

10. Hospitalet

Lleida-Suburense (12h)

GC
29
17
31
37
26
31
47
34
36
37
38
38
48
30
46
39
47
27
51
42

Reddis-Camarles

dissabte

24 30 42 28

GF
59
57
52
45
40
39
44
36
34
30
29
37
41
23
38
27
30
14
31
25

27 58 20 65

1. Tortosa

PRÒXIMA JORNADA

Santboià-S Ildefons (12h)

P
4
6
7
8
10
8
11
7
10
12
13
11
15
12
13
15
11
15
16
15

Equip

27 36 38 35

Reus-Rubí (18h)

24 37 44 29

25

E
7
5
9
10
8
12
9
16
12
10
9
12
6
11
10
9
16
10
9
12

RESULTATS
P

9. Vendrell

S. Cristobal-Balaguer (12h)

17. Morell

G
21
21
16
14
14
12
12
9
10
10
10
9
11
9
9
8
5
7
7
5

27a jornada, Segona catalana

8. la Cava

14. Vilaseca

CLASSIFICACIÓ

J
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

32a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

7. Reddis

13. Igualada

RESULTATS

Segona catalana

Primera catalana
Equip

DIVENDRES 7
D’ABRIL
DE 2017

10. Tortosa E

28

72

18

Arnes-Olimpic (10h)
Alcanar-Ulldecona (10.30h)

11. R Bítem

29

99

10
Ginestar-Aldeana (16.30h)

12. Arnes

15

75

5

S Jaume-Rem Bítem (17h)

Amposta-Vinaròs
Perelló-Roquetenc

12. Catalònia

25

52

12

13. S Jaume

16

89

1

Tortosa-Catalònia
J i Maria-St Jaume
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: TORTOSA I L’AMPOLLA

ESTORACH (Roquetenc)
JONATAN LLORACH (Amposta)

ALEIX CUENCA (Tortosa)
EDGAR (R Bítem)
RAMIREZ (Ampolla)

Top Secret

GERARD (la Sénia)
JORDI TOMÀS (Catalònia)

*A la jornada 24 jugaven Ulldecona i Salou pel matí. Dos jugadors de l'equip de Teixidó
* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desases van jitar tard. I al final tot sé sap. Els jugadors, durant dues setmanes, no van ser contre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
vocats.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aques*Rodamón Samu Blanes. Des del 13 d febrer del 2016 ha jugat a Tercera divisió amb el
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
Morell; amb el Vilanova i J i Maria a 1a Catalana; Tortosa i Ulldecona a 2a i ara a
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
l’Ampolla. Va debutar diumenge.
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
*L’Alcanar guanyava 4-0 al 56 i al final el Corbera va empatar a 5. Els canareus van veure
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
una vermella (15’) i 9 grogues (amb una altra expulsió). Un partit estrany.
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
*Diumenge, ni amb la golejada del Tortosa va jugar el porter Gasparin. El míster va dir-li
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
a la pretemporada que jugaria molt. Ja vaig avisar-lo de que no seria així.
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria
*El jugador Àlex Fernández, de l’Ebre Escola, té 34 anys. No s'havia lesionat mai fins fa
caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
quinze die. Estarà de baixa tota la temporada. El pitjor va ser la bronca de la seua dona,
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar
doncs havia començat a pintar la casa i en dos mesos serà pare.
Estupiñà a la banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai
*Aquesta setmana, un entrenador de 3a Catalana, que no desvetllaré el seu nom, em va
sé sap si podria ser-ho.
dir que "l'àrbitre un 10. Els meus jugadors, un zero".
*Oriol Labella ‘Uri’ es va comprometre l’estiu passat per fitxar amb el Flix. Els va deixar
plantats. Fa unes setmanes va fitxar amb l’Ulldecona i ara amb el Vilalba. Diumenge va
visitar el Flix i va fer dos grans gols.
*El Flix, en el partit contra el Vilalba, jugat a Móra d’Ebre, va queixar-se en considerar que
el penal a Magí havia de ser expulsió. També van reclamar un penal a Magí no xiulat a la
represa i que el segon gol visitant va poder ser en fora de joc. El partit va estar parat fins
que marxés, a instàncies de l’àrbitre, un aficionat.
*Hi ha un jugador en un club que mana tant com el president, a nivell de decisions per
fitxar i en altres qüestions.
*Chapeau Àlex Curto. Renunciava al seu sou si hagués seguit per a poder fitxar un bon
jugador per a reforçar l’equip. La junta calera diu que “Curto és tot un senyor”.

AMADO (Ulldecona)
URI (Vilalba)
MIGUEL (Batea)
SERGI PRATS (Corbera)

GOLEJADORS
1A 2A CATALANA
Nº

JUGADOR

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

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

3A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

24
21
19
18
14
14
13
13
11
11
11
10
10
9
9

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

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

1) Dalt a l’esquerra. Staff tècnic primer
equip Rapitenca: Juanjo, German, ‘Maño’,
Jota, David, Norbert, Pepito i Neus
2) Dalt a la dreta: directiva de l’Ebre
Escola
3) Baix a l’esquerra: Teixidó amb els seus
babys, els juvenils ulldeconencs que
juguen al primer equip:
Marc, Gerard i Pere.
4) A la dreta: el líder la Sénia, celebrant la
victòria al vestidor

4A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

GOLS

30
21
19
18
17
17
15
14
14
13
12
12
12
12
12

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

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

29 31
22
21
18
18
18
17
16
15
15
15
14
14
13
12
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EL XAVI EBRENC: ‘EL FUTBOL NO L’HAS DE PATIR, L’HAS DE DISFRUTAR’

87

«Porto mitja vida al club i, per a mi, és un
orgull defensar la samarreta del Tortosa»
AVUI: CRISTIAN VENTURA

Cristian Ventura és el
del
Tortosa.
pulmó
Jugador sacrificat al centre
del camp, treballador, té
qualitat també per crear
joc. Avui el coneixerem de
més a prop i sabrem quin
és el seu objectiu en el seu
retorn al Tortosa.
Pregunta: Qui t’ha donat
més suport en el futbol?.
Resposta: Els meus pares i
la meva germana, sempre
han estat al meu costat i
han fet molts de sacrificis
per a que jo pogués fer el
que més m’agrada.
P: El milor consell que t’ha
donat el teu pare?.
R: No et sentis mai inferior
a ningú.
P: El teu lema?.
R: Viu i deixa viure. Penso
que últimament s’està
perdent el respecte entre
les persones, cadascú ha
d’intentar viure el millor
possible, però pensant
també amb la resta.
P: Has plorat en un partit?.
R: Si, fa molts anys ja, ho
recordaré sempre. En un
partit al camp del Flix
jugant amb l’aleví de
l’Ebre Escola Esportiva, em
van expulsar amb roja
directa per fer una falta a
un jugador que marxava
sol a porteria, crec que fins
a aquell moment mai
m’havien ensenyat ni una
groga.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
camp?.
R: Penso que el futbol no
és un esport que destaqui
en aquest aspecte. Els
valors es troben sobretot
en les primeres etapes de
formació, però poc a poc
en quant el resultat guanya protagonisme, aquests
van desapareixent.
P: Els tres plaers?.
R: Salut, família i amics.
P: Guardes camisetes o
botes?.
R: Guardo camisetes dels

3 equips en els quals he
jugat, sobretot de quan
era petit. Les botes de futbol no les guardo, perquè
si ho fes, hauríem de sortir
de casa...
P: Practiques un altre
esport?.
R: Sempre m’ha agradat
l’esport, just aquest any he
acabat el grau de CAFE
(Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport). El dia que
deixi de jugar al futbol
m’agradaria fer curses de
muntanya.
P: Una anècdota.
R: Recordo especialment
dos èpoques molt boniques. La primera amb
Juanjo Rovira a l’Ebre
Escola en categoria aleví i
infantil, quan vam guanyar 3 lligues consecutives,
una de les quals no vam
perdre cap partit en tota la
temporada. La segona al
juvenil del C.D. Tortosa
amb Jordi Videllet quan es
va pujar a Nacional quedant campions en la categoria Preferent, hi havia
un equipàs.
P: Què t’hagués agradat
ser?.
R: La veritat és que mai
m’he plantejat ser alguna
cosa en especial a la vida,
en el futur espero poder
guanyar-me-la fent el que
m’agrada, que és el món
de l’esport.
P: El fracàs no existeix. Tot
és aprenentatge?
R: En la societat actual es
premia el resultat per
damunt de tot, la forma
de com aconseguir-lo
queda en un segon pla.
Molta gent s’ompli la boca
amb frases com “quan es
perd s’aprèn”. Ho veig
cada setmana en molts de
camps de futbol base, la
majoria
d’entrenadors
busquen la victòria deixant l’aprenentatge a un
costat, i penso que és un
error molt gran. P: Agun

familiar ha jugat a futbol?.
R: El meu pare va jugar al
futbol base del C.D.
Tortosa i la meva germana
ho va fer al femení del
Tortosa Ebre.
P: Com vas començar a
jugar?
R: A casa sempre em
diuen que vaig néixer amb
la pilota als peus i la veritat
és que no sabria explicar el
perquè. El meu pare sempre recorda que em va
apuntar al futbol quan
tenia 4 anys, estava tot el
dia dient que volia jugar i
per aquell temps ja li havia
trencat unes quantes
ampolles de vi a la Bodega
on treballa. Recordo el primer dia perfectament, em
va acompanyar la meua
germana, l’entreno va ser
al camp de terra de l’estadi de Tortosa amb Sergi
Domènech d’entrenador.
Al principi només entrenava ja que no tenia l’edat
per poder jugar amb els
grans.
P: Trajectòria.
R: Durant els més de 20
anys que fa que jugo a
futbol, només he estat en
3 equips. Ebre Escola
Esportiva (de prebenjamí
fins a infantil), C.D.

Tortosa (d’infantil fins al 1r
equip) i U.E. Rapitenca (1r
equip).
P: Què representa portar
la samarreta del teu club?.
R: Porto més de mitja vida
al club, per a mi és un
orgull poder defensar la
samarreta
del
C.D.
Tortosa. En aquesta segona etapa al primer equip,
he tornat amb l’únic
objectiu d’aconseguir l’ascens a 1a Catalana, no
poder fer-ho serà una
decepció a nivell personal.
Falten 7 jornades i som
líders però encara queda
molt per fer.
P: Els teus millors entrenadors?
R: He tingut molts entrenadors i de tots he intentat
aprendre el màxim possible. Per damunt de tot
m’agradaria destacar-ne 4,
els que més m’han marcat
com a futbolista i com a
persona: Juanjo Rovira en
l’etapa aleví/infantil a
l’Ebre Escola, Guillermo
Camarero
al
Cadet
Preferent del Tortosa,
Carlos Alós amb el que
vaig debutar al 1r equip
del Tortosa a 1a catalana i
Nando Crespo al 1r equip
del Tortosa i de la
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Rapitenca. I ara tinc a
Àngel Garcia que és un
professional, és apassionant com viu el futbol.
P: Entens els entrenadors?
R: La veritat és que cada
vegada em costa més
entendre als jugadors que
als entrenadors. Encara
que no es digui, es busca
el benefici individual, quan
tots sabem que el futbol és
un esport d’equip. Els
entrenadors tenen una
tasca molt difícil, ja que
has de tenir content a tothom i això és molt complicat, han de fer més de
psicòlegs que una altra
cosa.
P: Què és el que no t’agrada d’un entrenador?
R: El que menys m’agrada
és que no tingui en compte als seus jugadors en el
moment de prendre decisions, sobretot als més
experimentats.
P: Quin és el millor consell
d’un entrenador?
R: El futbol no l’has de
patir, l’has de disfrutar.
P: Per què creus que els
tècnics no confien més
amb el jòvens?
R: No crec que sigui així,
els entrenadors no són
tontos i si veuen que un
jugador jove té qualitats,
segur que li donen confiança.
P: Has ajudat a cap company que ho necessitava?
R: Els equips de futbol són
com una família, els jugadors hem d’intentar ajudar-nos uns als altres, tots
en sortim beneficiats.
P: Millor jugador ebrenc
amb el que has jugat?.
R: De petit vaig tenir la
sort de poder jugar amb
Oriol Romeu, és el jugador
més complert dels que he
jugat. A nivell tècnic,
podria dir que els millors
amb els que he compartit
vestidor són Marc Alegre i
Xavi Marqués.

P: Una anècdota d’un descans.
R: Sempre recordaré la
mitja part d’un partit amb
el Cadet Preferent del
Tortosa amb Guillermo
Camarero pare. Després
d’una primera part desastrosa, vam entrar al vestidor esperant que ens caigués una bona bronca,
però no va ser així… Es va
posar a explicar una de les
seves experiències de
quan era jugador a casa
d’un amic seu que li deien
“Indio”, encara recordo la
frase estrella: ¡Mama mata
un conejo y hazlo con
patatas, que ha venido un
amigo! Avui en dia encara
ho comentem amb algun
integrant d’aquell equip.
Ell volia desviar l’atenció
del moment amb una
història que tenia el seu
missatge.
P: El partit més calent?
R: Al camp de la Iberiana,
amb el C.D. Tortosa a 1a
catalana. Vam guanyar 12 a l’últim minut, només
esperàvem que l’àrbitre
pités el final del partit per
marxar cap al vestidor el
més ràpid possible.
P: Què sents quan fas un
gol?
R: És una emoció molt
bonica d’experimentar,
molt difícil d’explicar en
paraules. Trobo que és una
barreja de felicitat, alegria,
ràbia... sobretot si es tracta d’un gol important per
a l’equip.
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MÉS EBRE RECOMANA

Crema de Llimona

INGREDIENTS
3 llimones
2 rovells d'ou
150 grams de sucre
500 ml. d'aigua mineral
20 grams de farina de blat o de blat de moro
PREPARACIÓ:
Ratllar una mica de pell i fer suc de les llimones, afegir la

resta de ingredients, passar per la batedora (a de quedar
una crema molt fina).
Posar la mescla amb un cassó al foc baix, remenant continua-ment fins que comenci a espessir sense que bulli,
retirar del foc. Deixar entibía i servir en copes, decorades
al gust (menta, llimona, nata....). deixar reposar al frigorífic un parell d'hores com a mínim.
Les clares es poden aprofitar, muntant-les a punt de neu
amb sucre llustre i també ens serveixen per decorar.

LA LLIMONA:
la llimona és una fruita que té múltiples propietats. A més de la seva aportació com a aliment, antioxidant, amb
minerals i vitamina C, té una infinitat d’usos quotidians, com ara l’ús com a producte de neteja.
Un dels trucs casolans que podem provar amb la llimona és fer-la servir com a solució per eliminar les olors
que s’instal·len de vegades a la nevera o al microones. En el cas del frigorífic, només cal que fiquem mitja llimona sense tapar, i evitarà que es propaguin les olors. Recordar canviar la llimona una vegada a la setmana.
Per al microones, hi ha una manera molt senzilla de combatre’n les olors: espremem mitja llimona en una tassa
amb aigua i l’escalfem de 3 a 5 minuts a màxima potència. Se t’han resistit mai les taques que es fan als vidres
de les finestres? Intenta eliminar-les amb llimona.
Necessitaràs 3 gots de vinagre blanc, el suc d’una llimona i un got d’aigua. Si barregem aquests ingredients en
un recipient amb polvoritzador i els agitem bé, obtindrem
una barreja que ens ajudarà a desfer-nos de la brutícia
de les finestres. La llimona també és ideal per a la pell.
Vols saber com podem fer-ne un exfoliant? Només cal
barrejar el suc d’una llimona amb tres culleradetes de
sucre i tres d’oli d’oliva. Fes-te massatges a la cara amb
la barreja fent moviments circulars i esbandeix-ho després amb molta aigua.

Vols anunciarte?

PUBLICITAT

877 180 170

Aquest es el teu espai privilegiat de

NO T’HO PENSIS MÉS
comercial@mesebre.cat
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

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

ES TRASPASSA
BAR
RESTAURANT
La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453
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

SOLAR EN VENTA
RIBARROJA
CON PROYECTO

classificats

www.mesebre.cat
VARIS Ñ

C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7
VIVIENDAS
10 PARKINGS
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2
P.V. : 65.000 €con
posibilidad de permuta

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net
Particular ven pis a
Amposta. Construcció
2007, 4 habitacions, bany,
aseo, cuina + terrassa rentador + electrodomètics,
menjador + terrassa,
bomba de calor, parquing i
traster. Recient pintat.
659700015

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

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

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

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

HABITACIÓN
POR HORAS
Tlf. 609 76 12 06

TEL 619762458
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

RELAXÑ

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

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

Tlf. 664 149 258

Mario. tlf: 699640547
mariojaimerivas@gmail.com

OCUPACIÓ Ñ

SE PRECISA
CAMARERA
INCORPORACIÓ
I M M E D I ATA
CON EXPERIENCIA
PARA RESTAURANTE ZONA
TORTOSA

TEL. 692 211 773

ES BUSCA
ADVOCAT
INCORPORACIÓ
I M M E D I ATA

Enviar
currículum a
seleccion@axytconsultoria.com

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

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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PARLEM AMB

Belén Fabra: Madame Bovary

Isabel Carrasco

ÉS EL REPTE MÉS GRAN AL QUE M'HE ENFRONTAT COM A ACTRIU
seus fantasmes. I tot amb
uns elements que enriqueixen l'escena. És molt
dinàmica.

ACTUALITAT
Belén Fabra Homedes,
actriu tortosina, que va
ser nominada als premis
Gaudí 2008 a la millor
interpretació femenina
principal pel seu paper a
«Diari d'una nimfòmana» i el 2011 per
«Catalunya über alles!»
També compta en el seu
currículum amb una
nominació als Premis
Max de teatre i al Premi
Valle-Inclán. A més, és
força coneguda per participar en nombroses
sèries de televisió com
«Gran
Reserva»,
«Cuéntame», entre moltes altres.
Avui divendres 7 d'abril,
Belén Fabra, interpretarà
Madame Bovary, protagonista de la novel·la de
Gustave Flaubert. Una
obra amb l'adaptació del
director Ángel Alonso
que parla d'una dona
que s'enfronta a la moral
del segle XIX per intentar ser feliç.

ME: Un gran repte protagonitzar
Madame
Bovary, un personatge
universal, i a més, a casa,
no?
Belen Fabra: Diria que és
el repte més gran al que
m'he enfrontat com a
actriu. Un repte al que
m'he atrevit perquè al

FOTO: CRISTIáN CaSaNEllES

darrere hi ha un gran
director, l'Ángel Alonso.
Tot el que m'ha ensenyat
és impagable. I fer aquesta representació a casa és
emocionant. També hi ha
una mica de nervis, perquè sé que vindrà molta
gent que conec. Però això
al mateix temps m'anima
perquè hi haurà bona
energia i ganes de passarho bé.
ME: Que té de fascinant
el personatge d'Emma
Bovary per tu?
BF: Que no pot evitar
deixar-se portar pel que
sent encara que això tingui conseqüències desastroses. L'Emma necessita
sentir passió per viure.

Aquesta energia portada
a l'extrem és excitant,
però clar, no pot acabar
bé.
ME: Emma Bovary vs.
Belén Fabra.
BF: M'hi sento identificada amb certs aspectes.
Aquesta necessitat de llibertat... Però, avui en dia,
les barreres ens les posem
més nosaltres mateixos; la
societat i les circumstàncies, si som mínimament
afortunats, no pesen tant
com abans. Tot i així,
sempre hi ha etapes de la
nostra vida en les que ens
podem sentir atrapats. I
llavors és quan pot
aparèixer l'esperit de la
Bovary, de l'Emma, que si

no ens destrueix, ens pot
fer reaccionar.
ME: Una versió del director Ángel Alonso amb un
sol personatge, tu. Podem
parlar de monòleg?
BF: Sí, ho és, però no el
sentim com a tal. Tampoc
el reben com un monòleg
les persones que el vénen
a veure. Alguns ens diuen
que han vist als altres personatges amb mi a l'escenari. No hi són, però és
com si hi fossin. És una
obra de teatre en la que el
personatge principal explica la seva història a través
de les seves emocions,
desitjos i frustracions. I en
la que reviu els moments
de plenitud i s'encara als

ME: Com veuries l'Emma
al segle XXI?
BF: Crec que hi ha una
part de l'Emma en tots
nosaltres. Molta gent et
diu que els va impactar
profundament la novel·la i
el personatge. És una
història que tots coneixem, de vegades, sense
ser-ne conscients. Això és
el que la fa universal.
ME: La «Senyora de
Bovary», seria aquesta la
'cuestión de género' que
resa com a lema de l'obra? Ser la «Senyora
de....?».
BF: En gran part, d'això es
tracta. Ella busca la seva
identitat. Però xoca constantment amb una barrera per falta de llibertat. No
se sent lliure per portar a
terme els seus somnis. De
vegades, somnis basats en
fantasies poc realistes. I

ofegada per les circumstàncies, el desencant
de la rutina i les limitacions pròpies de ser dona
en aquella època.
ME: Finalment la teua
participació en “Les passions de la Menestrala”
de l'escriptora Francesca
Aliern i dirigida per Valer
Gisbert no podrà ser.
BF: Així és. Actualment
estic gravant alguns capítols per la sèrie “El
Ministerio del Tiempo”. I
estava preparant "Les
passions
de
la
Menestrala", però, finalment, no s'han pogut
compaginar els assajos
amb la gravació de la
sèrie. I tot i que sabíem
que això podia passar, em
fa pena deixar aquest projecte; m'ho estava passant
bé i tenia moltes ganes
d'interpretar la Joana.
Però el Valer ja està treballant amb una altra actriu
perquè l'espectacle s'estreni quan estava previst.
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