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Els allotjaments de les Terres de l'Ebre esperen un ple total, entre avui dijous i dilluns de Pasqua

FOTO: ESTACIÓ NÀUTICA LA RÀPITA

Avui és notícia

La temporada de navegabilitat pel tram final del riu, entre Amposta i Ascó, arrencarà oficialment avui dijous amb bones perspectives, esperonades per la bona temporada de l’any passat. Coincidint amb la Setmana Santa, és un dels reclams turístics per aquests
dies en els que els allotjaments de les Terres de l’Ebre esperen un ple total. Així serà pel que respecta a les cases de camp, tant al
delta com a l’interior. Pel que respecta la costa, a hores d’ara hi ha una previsió d’un 80 % d’ocupació, confiant que pugui arribar
P3
al 100 % en molts indrets entre demà divendres i dissabte. Les Terres de l’Ebre tornen a ser una bona destinació turística.

Tortosa. Es confirma l’existència de Actualitat. La Generalitat ha declarat la
materials metàl.lics en els punts de Flix on Galera com a Punt d’interés Artesanal, en
reconeixement a l’ofici terrisser del poble.
se sospitaven abocaments incontrolats.
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Esports. En un cap de setmana de descans,
l’actualitat esportiva estarà en el Torneig
Internacional Terres de l’Ebre (ITE).
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Editorial

Un Pulitzer per als «Papers de Panamà»
Al mes d'abril, i des de fa cent anys, 21 guardons relacionats amb el teatre, la literatura, la música i principalment el periodisme i les ciències de
la informació són atorgats a diferents professionals. Són els premis Pulitzer, uns dels premis dedicats a l'excel·lència periodística. Aquest any, un
dels Premis Pulitzer, ha estat pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació per als documents de Panamà. Recordem aquest treball de
col·laboració de més de 300 reporters repartits pels diferents continents amb una lluita comú: exposar a escala mundial els paradisos fiscals i provocant les consegüents investigacions, comissions i auditories dels implicats arreu del món.
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Comunicat de la Junta
del Futbol Club Bot

diari

més

Resposta de la UE Deltebre
al comunicat del Bot

ebre

La Junta del Futbol Club Bot (FCB) escriu aquest comunicat arran dels incidents soferts en el darrer partit a casa contra el Deltebre en el Campionat
de 4a Catalana, el 13 de novembre de 2016. Fonamenten aquest comunicat els punts següents:
1. Volem denunciar públicament que el Deltebre actua de manera antiesportiva i violenta dintre i fora del camp.
2. Expressem la nostra profunda decepció per la injusta decisió del Comitè
Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Fubtol (FCF) en relació als fets
ocorreguts.
3. Denunciem que la FCF no pren cap mesura contra els equips que demostren antiesportivitat de manera reiterada.
4.Volem fer públic que la situació és tan greu que els àrbitres se senten
coaccionats per aquest equip i no fan constar en l’acta la realitat dels fets
que ocorren als diversos camps on disputen partits de lliga. Per tots aquests
motius, el FCB no acudirà al proper partit de lliga contra el Deltebre, que
jugariem en el camp de l’equip contrari, en senyal de protesta i per reafirmar-nos en les queixes que exposem més amunt. Som conscients que si les
nostres queixes no són ben rebudes per la FCF, això ens podria comportar
alguna penalització, que un cop més acceptarem amb resignació, però no
amb conformisme. Animem a la resta de clubs que han patit situacions semblants a la nostra a sumar-se, si no a la no assistència al camp del Deltebre,
almenys a la queixa que fem pública mitjançant aquest escrit.

Des de l’UE Deltebre volem fer públic el nostre gran malestar per
l’actitud pressa des de la directiva del FC Bot ja no per la seva no
compareixença al partit de lliga que havíem de disputar els dos
equips aquest passat cap de setmana, sino per les seves acusacions
greus envers el nostre club. Tornant a condemnar i deixar clar que
els actes succeits al camp del Bot en el partit d’anada són actes que
no haurien de passar mai, volem deixar clar que la UE Deltebre
està en contra de qualsevol tipus de violència i de qualsevol actitud incívica tant dins com fora del camp.
També volem condemnar qualsevol tipus de comentaris racistes o
xenòfobs que per desgràcia se senten cada setmana pels camps,
també al camp del Bot tal com va reflectir l’acta i per la qual cosa
va ser sancionat aquest club.
En resum, volem aclarir que per desgràcia a tots els camps i tots
els clubs tenim la nostra part de culpa en aquests temes i el que
hauriem d’intentar entre tots és fer un exercici de civisme i intentar esborrar qualsevol tipus de violència sigui física o verbal de tots
els camps. Per acabar, i tornant a la nota de premsa del FC Bot, dir
que la UE Deltebre ha posat el cas en mans del seu col.laborador
en temes jurídics per tal de que faci les gestions corresponents per
emprendre les accions legals oportunes davant les greus acusacions sofertes pel nostre club.

JUNTA FC BOT (Nota enviada el dia 9 d’abril)

UE Deltebre
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La maledicció dels Pressupostos de l’Estat
En veure als Pressupostos Generals de l’Estat la inversió de prop de 21 milions d’euros prevista pel Govern del PP a les Terres de l’Ebre
per a aquest 2017, el primer que vaig pensar és que l’escarni que ens apliquen des de fa anys s’ha acabat convertint en una autèntica
maledicció.Estem condemnats que des dels governs de Madrid se’ns anunciïn unes inversions ínfimes respecte a les necessitats que tenen
les Terres de l’Ebre i que, a més, després, gran part del que s’anuncia no s’inverteix. Mirem, sinó, el tram de l’autovia A-7 entre la Jana i el Perelló, amb partides pressupostades que no s’executen, mentre tenim la carretera del corredor viari mediterrani, N 340, convertida en una carretera de tercera amb rotondes
diverses, doble ratlla contínua i limitació de velocitat a 80 quilòmetres hora. De la possibilitat d’alliberar els peatges de l’autopista AP-7 per oferir de manera
immediata una via ràpida alternativa i reduir la sinistralitat, als Pressupostos no hi diu res de res. Però la maledicció a què condemnen les Terres de l’Ebre els
governs espanyols, concretada en forma de pressupostos destinant-hi unes poques inversions que mai s’executen totalment i que arrastrem durant anys, li hem
de sumar el fenomen de les desaparicions. Als Pressupostos per a aquest 2017, hi han desaparegut les partides de les variants de l’N-420 de Gandesa i Corbera
d’Ebre. Fa 17 anys que esperem la construcció de la variant de Gandesa per treure el trànsit pesat de dins del nucli urbà i, malgrat les partides pressupostàries
que cada any apareixien als Pressupostos, no n’han fet cap paletada. Potser la vergonya per la ineficàcia i el desinterès demostrat durant tots aquests anys ha
provocat que al final el PP hagi decidit fer desaparèixer la partida dels pressupostos. Però la veritat és que en tinc dubtes, perquè si alguna cosa no tenen és
vergonya. Per més desaparició que intentin, el fantasma de la variant de Gandesa els continuarà perseguint perquè des d’Esquerra Republicana de Catalunya
presentarem diverses iniciatives parlamentàries i esmenes recordant-los que tenen un compromís pendent de complir. Arribats a aquest punt, la gent de les
Terres de l’Ebre i del país sencer hem après que l’única manera de posar fi a la maledicció de les inversions dels governs espanyols és conjurar-nos per anar més
enllà d’aquestes demandes concretes. Ho volem tot, i tot és al nostre abast.
Miquel Aubà i Fleix. Senador d’Esquerra Republicana de Catalunya

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Fòrum d’Emancipació juvenil
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.

Jugadors, tècnic i
delegat de l’infantil A de la
Rapitenca,
al
MIC, en el partit
d’ahir, a Montras, en suport al
càncer infantil,
portaven la cara
pintada abans de
jugar.
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Els allotjaments de les Terres de l'Ebre
esperen un ple total
Entre avui, Dijous Sant, i Dilluns de Pasqua
L'endarreriment de les
vacances de Setmana
Santa fins avançat el mes
d'abril i l'acumulació de
diferents esdeveniments
esportius al voltant d'aquestes dates permet
l’optimisme per l'ocupació
turística durant aquest
període festiu i esbossar
una projecció positiva per
a la pròxima temporada
d'estiu. Segons l’ACN,
amb les reserves registrades per l'Associació de
Turisme Rural de les Terres
de l'Ebre (Aturebre), les
cases de pagès del delta
de l'Ebre -i pràcticament
també les de l'interiorpodran penjar el cartell de
complert entre dijous sant
i dilluns de Pasqua.
"Quan la Setmana Santa
cau a mitjans d'abril acostuma a ser millor que
quan és anticipada, al mes
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de març", és la conclusió
davant de la previsió existent per aquests dies.
L'abril garanteix que les
reserves es facin amb més
temps.
Enguany
la
demanda ha tingut aquest
comportament, especialment, pel que fa als allotjaments situats al delta de
l'Ebre, que han estat els
primers a omplir de forma
destacada. Però no ha
estat ben bé així en el cas
de les cases situades a la
plana interior, que han
hagut d'esperar gairebé
fins al final per tancar les
reserves. No obstant,
s’han anat tancant perquè
l’ocupació turística a la
Terra Alta des d’avui i fins
diumenge assolirà pràcticament el 100%, segons
les dades que ha recollit
l’observatori turístic del
Consell Comarcal de la

La Via Verda de la Terra Alta serà, ben segur, un dels reclams dels visitants.

Terra Alta. La comarca
terraltina ha preparat un
ampli ventall d’ofertes per
a satisfer els visitants
durant aquests dies. S’han

ampliat els horaris d’atenció a les oficines de turisme i els horaris de visita
als centres d’interpretació.
Foto: montsport.es

Es confirma l'existència de materials metàl·lics
en tots els punts de Flix
On se sospitaven abocaments incontrolats
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha confirmat l'existència de
"materials metàl·lics" en cinc dels punts on els ajuntaments de Flix i de Ribaroja d'Ebre havien assenyalat que hi podia haver abocaments incontrolats
derivats de l'activitat industrial de la fàbrica química de Flix. Segons l’ACN, en
un sisè punt, un antic refugi antiaeri, no s'hi ha trobat res. L'alcalde de Flix,
Marc Mur (a la imatge), ha qualificat els resultats de les primeres prospeccions
com una "mala notícia" per al municipi ja que és negatiu tenir terrenys municipals contaminats. "Teníem elements prou contrastats perquè calgués una
atenció acurada. Aquests indicis es confirmen i els fa seus l'Agència de Residus
de Catalunya i la conselleria de Territori i Sostenibilitat", ha apuntat. Mur ha
defensat que "l'objectiu final i comú" de totes les parts és que Flix acabi sent
"un lloc net, descontaminat i on es pugui viure i treballar en perfectes condicions per la salut i medi ambient". Aquesta notícia es produeix la setmana que
s’ha creat a Flix una plataforma: Flixnet (vegeu plana 8).

Es preveu que
l’ocupació turística a
la Terra Alta pugui
assolir el 100 %
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INICI DE CAMPANYA

La navegació
pel riu, actiu
turístic
Avui dijous s’inicia la campanya de navegabilitat
pel tram final del riu. Es
un dels actius turístics més
consolidat. L’any passat
va superar els 37.000
usuaris. Enguany, hi haurà
una rigorosa inspecció de
les embarcacions per evitar expandir el caragol
poma riu amunt. A més
del riu, la costa ebrenca
també serà un gran
reclam
turístic
per
Setmana Santa. Segons
dades d’ahir, les destinacions de costa registren
ocupacions del 70 al
90%, en previsió que arriben a molts llocs al 100 %
si el bon temps es manté.
I a l’interior, a la Terra
Alta, destaca la important
oferta en visites guiades a
l’entorn dels diferents
espais de la Batalla de
l’Ebre, conjuntament amb
l’oferta enoturística, i les
propostes per gaudir del
lleure de la Via Verda.

Apareix el cadàver del patró del
veler desaparegut dissabte
Davant la costa d'Alcanar

Marc Mur, alcalde de Flix.

Una embarcació de pesca va localitzar aquest dilluns al matí
davant la costa d'Alcanar el cadàver del patró del veler
Covadonga Light, que va desaparèixer el passat dissabte a
la tarda després de sortir del port de Benicarló en direcció a
Peníscola. L'embarcació de Salvament Marítim Salvamar
Achernar es va fer càrrec de treure el cos del mar i traslladar-lo fins a Vinaròs, després de ser detectat surant a l'aigua per la tripulació del pesquer Esperanza Uno. La Guàrdia
Civil va confirmar que el cadàver correspon al patró del
veler desaparegut dissabte. Paral·lelament, l'institut armat
va informar aquest mateix dilluns al matí que aquesta
embarcació ha aparegut varada sense ningú a bord en una
platja de Gandia, a 184 quilòmetres d'on s'ha trobat el cos.
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Urbanització del pla
parcial Temple Sud

www.mesebre.cat

La processó del Diumenge de
Rams inicia la
Setmana Santa de Tortosa
Avui dijous tindrà lloc la del Silenci

A Tortosa
Aquest dimarts s’ha fet l’obertura oficial de la nova
zona urbanitzada, el pla parcial Temple Sud de Tortosa,
amb una superfície total de 77.272 m2, la qual incorpora zona d’equipaments públics, sistema viari, un
parc infantil i una rambla que connecta la Plaça del
Bimil·lenari amb la Plaça de la Família. L’alcalde, Ferran
Bel, ha volgut posar en valor que “en plena crisi
econòmica s’hagi pogut desenvolupar aquest pla parcial”. En aquest sentit, Bel ha recordat l’encert de la
modificació del POUM per garantir la viabilitat d’aquest pla, en la mesura que es va reduir el sostre d’habitatge i es va incrementar el comercial, circumstància
que ha possibilitat la implantació de dos noves superfícies comercials que obriran dins d’aquest any i generaran un centenar de nous llocs de treball.
“Des de SB Immobiliària s’ha fet un esforç considerable per a dinamitzar aquesta zona, tenint en compte
que el projecte ha durat 3 anys i que venim d’un temps
de crisis el qual ha fet estralls en el nostre sector”,
explica Emili Descarrega, conseller delegat d’aquesta
firma tortosina. A nivell constructiu, destaca que
aquesta és una de les primeres urbanitzacions de la
ciutat que fa una gestió d’aigües responsable amb el
medi ambient separant les de pluja i les de clavegueram. El planejament comporta la construcció, en un
futur, de 598 habitatges, dels que més del 30% són
protegits. El projecte d’urbanització del Temple Sud ha
representat una inversió global de 4,5 milions d’euros,
dels quals SB Immobiliària n’ha invertit el 88’62% i la
resta altres petits propietaris del Sector.

Des de 1806 que Tortosa celebra la processó del
Diumenge de Rams. La costum només es va interrompre
en el curt període de la Guerra Civil (1936-1939).
Diumenge es va iniciar la Setmana Santa amb el tradicional acte: “és l’única processó de Diumenge de Rams de
Catalunya en la qual surten tots els passos. Això la fa
única al país perquè narra tota la passió de Crist, fins i tot
la seua mort en una data avançada al relat bíblic, cinc
dies abans del divendres Sant”, explicava Cinta
Fontanet, presidenta de l’Agrupació de Confraries. Fou
la primera de les processons tortosines. Avui dijous s’hi
celebrarà la del Silenci i demà divendres la del Sant
Enterrament. Així, aquesta setmana, els passos de
Setmana Santa es podran veure als carrers del centre
històric, però també al Centre d'Interpretació situat a
l'antiga església de Sant Antoni Abat.

Vaga de treballadors d'escorxadors d'aus i conills
Dimarts i dimecres
Els principals escorxadors d'aus i conills de Catalunya han paralitzat
la seva activitat arran la vaga convocada aquest dimarts i dimecres
en l'àmbit estatal per exigir millores laborals en un sector amb uns
elevats nivells d'externalització i precarietat. Segons CCOO, el
seguiment de l'aturada ha estat pràcticament del 100% als centres
de treball de les comarques gironines, Ponent, l'àrea metropolitana
de Barcelona i les Terres de l'Ebre. Els sindicats reclamen el desbloqueig de les negociacions del nou conveni, iniciades fa mesos.
Segons l’ACN, una quinzena de treballadors i representants sindicals de CCOO es concentraven aquest dimarts des de les set de la
matinada a les portes de Padesa d'Amposta, un dels principals escorxadors d'aus de Catalunya. El piquet, però, pràcticament no va haver d'actuar ni informar atès que, durant aquest dimarts i dimecres, l'empresa no tenia prevista
cap activitat productiva. Només algun transportista i personal de seguretat va entrar o sortir molt puntualment de
les instal·lacions. "Això és un tancament patronal de llibre", declarava indignat des de la porta José Juan Marín,
secretari d'acció sindical de la Federació d'Indústria de CCOO.

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
Planificació territorial

EDICTE

El ple municipal d’aquest ajuntament ha aprovat inicialment, en la sessió ordinària d’11 d’abril de 2017, el projecte executiu
de les obres de finalització de la urbanització de la zona V del nucli de Riumar, 3a fase, redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports Sr. Miquel Albacar Damian, col·legiat núm. 19520 i l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Jordi Cid Solé,
col·legiat núm. 22677 de l’empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP, amb un import total de 3.671.523,23 Euros (tres milions
sis-cents setanta-un mil cinc-cents vint-i-tres euros amb vint-i-tres cèntims) de pressupost d’execució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinarlo i adduir contra el mateix les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial
i Imatge de Poble subàrea de planificació territorial podrà examinar-se el projecte de què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 11 d’abril de 2017
l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l

El secretari acctal.,
David Torres Fabra

Creu de Sant
Jordi
El Govern de la Generalitat ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi en l'edició de 2017 - a la
Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta,
l’any del seu 4r centenari. "Aquesta distinció representa el reconeixement al treball de milers i
milers de confrares que
durant 400 anys han
mantingut viu el culte
públic i la devoció a la
Mare de Déu de la Cinta.
És una distinció de tots i
per a tots", ha declarat el
primer majordom de l’Arxiconfraria, Francesc Viñes, al moment de rebre
la notícia destacant també la importància de que
sigui enguany quan es
produeix la distinció,
"perquè estem dins de
l’Any Jubilar i ens ajudarà a continuar enfortint i promovent les nostres activitats des de
totes les vessants que ens
havíem proposat en la
celebració del quart centenari”.

DIJOUS 13
D’ABRIL
DE 2017

EN UN MINUT

Més notícies
*LA DIRECTORA TERRITORIAL DE JUSTÍCIA A
L’EBRE, Montserrat Ingla,
presenta avui dijous (10h),
el nou Registre de parelles
estables de Catalunya. Les
parelles s’hi poden inscriure
telemàticament
o
adreçant-se als Serveis
Territorials de Justícia. En el
decurs de la presentació,
tindrà lloc la primera inscripció d’una parella estable ebrenca.
* EL CONSERVATORI DE
MÚSICA
DE
LA
DIPUTACIÓ A TORTOSA
portarà el conte musical
L’estranya malaltia de la
Cinta a 600 escolars de la
ciutat. Les representacions
tindran lloc els dies 18 i 25
d’abril al Palau Oriol i un
total de 25 professors
intervindran amb interpretacions en directe.
*LA FIRA LITERÀRIA DE
JESÚS va tancar amb l'aposta d'apropar la literatura als més menuts. Des de
dimecres passat i fins dissabte es van programar
una desena de presentacions de llibres, contacontes i tallers.

Deltebre rep
l'auditoria municipal
Un ‘resum executiu’ ja està penjat al web

L'alcalde de Deltebre,
Lluís
Soler,
del
PDeCAT, ha comunicat aquest dimarts al
ple de l'Ajuntament
que l'empresa a la
qual es va encarregar
fa pocs mesos una
auditoria sobre l'estat de comptes de l'Ajuntament, ja l'ha
entregada i que estaria a disposició dels grups polítics i
dels veïns. De fet, l'ajuntament ha penjat a la pàgina web
del municipi "un resum executiu" d'aquesta. Segons les
fonts municipals consultades en aquest resum apareixeran
les principals conclusions d'un total de 42 expedients analitzats, la majoria dels quals van estar envoltats de polèmica; ja que llavors van ser motiu de denúncia pública per
part de CiU quan era a l'oposició, mentre que el consistori era governat pel republicà Gervasi Aspa, i també per
l'ara regidor José Emilio Bertomeu arran del pacte amb el
PSC. Segons ebredigital.cat, el resultat de l'auditoria, que
ha arribat aquesta setmana a l'Ajuntament, ja el coneixen
els membres del govern municipal, i també es va comentar en un acte del PDeCAT a l'hotel Rull de Deltebre, ahir
dimecres. Cal afegir que, l'encàrrec d'aquesta auditoria
contenia diferents parts. Una d'econòmica i financera
basada a fer un informe DueDiligence, per conèixer com
es feien les contractacions d'obres i serveis. Per altra
banda, una auditoria ètica per analitzar el respecte cap als
processos de transparència. I finament l'anomenat informe forense ambiental per analitzar també aquest factor
clau en la societat actual.
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*EL PSC denuncia el
rebuig del govern del PP
a habilitar un accés
directe de l’autopista
AP-7 a la comarca del
Montsià per "baixa
densitat de població".
Segons Joan Ruiz, diputat
socialista
per
Tarragona: “desgraciadament el Govern no
pensa habilitar cap
accés directe a l’autopista AP-7 al Montsià tal
com demanàvem els
socialistes atenent a les
reivindicacions del territori. Un cop més el
Govern del PP dóna
l’esquena a les Terres de
l’Ebre”.
*AMPOSTA. Un incendi
va calcinar completament una habitació d'un
pis de la tercera planta
d'un edifici del carrer
Estel número 38 de la
capital del Montsià. Fou
diumenge passat i no va
causar ferits, tot i que es
van haver de desallotjar
dotze persones de l'edifici de manera preventiva. Fins al lloc, s'hi van
desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la
Generalitat.
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Centenari de la
Unió Filharmònica d’Amposta
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Jornada informativa sobre els
habitatges d’ús turístic
A la Ràpita

Comencen els actes de celebració, amb la presentació d’un conte
«100 anys fent Fila», aquest és el títol
del conte que aquest
passat divendres va
presentar la Unió Filharmònica d'Amposta en un acte que va
omplir de públic el
vestíbul de la Biblioteca. El conte, amb
textos de Jesús Serrano i il·lustracions
de Jordi Alfonso (tots
dos a la imatge), fa
un repàs a cent anys
de trajectòria de l'entitat musical amb un
estil senzill i divertit.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, que va assistir acompanyat de la regidora de Cultura i altres regidors, va encetar l'acte felicitant als autors
per la publicació i va destacar la important tasca dinamitzadora tant en
l'àmbit social com cultural de la Unió Filharmònica a la ciutat i al territori. La presidenta de la Fila, Núria Gómez, a més d'agrair a Serrano i Alfonso la seua col·laboració en el centenari de l'entitat, va explicar que
"ens fa especial il·lusió aquest conte perquè deixa constància del passat
de la Fila, però sobretot perquè va adreçat als més joves, els qui han
d'escriure les pròximes pàgines de la història de la nostra societat".

Actualment hi ha a la Ràpita uns dos-cents habitatges d’ús turístic, que sumen 1.122 places d’allotjament, superant així el nombre de places hoteleres, que no arriba al miler. L’objectiu del
govern municipal és incrementar-ne el nombre, ja sigue convertint
habitatges buits en allotjaments d’us turístic o legalitzant els que
ja ho estan fent de forma irregular. Per aquest motiu, s’ha organitzat aquest dimarts una jornada informativa sobre aquest tipus
d’habitatges i s’han donat pautes per regularitzar-los.

El conte, amb textos de Jesús Serrano i il.lustracions
de Jordi Alfonso, fa un repàs dels 100 anys de l’entitat

L’objectiu de l’Ajuntament és incrementar el nombre
de places d’allotjament del municipi
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Les bandes de Pontevedra i de Puçol
s’emporten els primers premis
XI Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Vila de la Sénia’

L’Agrupación Socio-Cultural Banda Artística de Merza es va emportar el primer premi.

L’Agrupación Socio-Cultural Banda Artística de Merza (Pontevedra), amb 296,50
punts, s’ha emportat el primer premi de la Secció Primera de l’XI Certamen
Internacional de Bandes de música ‘Vila de la Sénia’, mentre que la Banda de
Música del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol (València), amb 281,5
punts, s’ha fet amb el Primer Premi de la Secció Segona del Certamen. El concurs,
adreçat a bandes no professionals de fins a 100 músics, s’ha realitzat aquest passat
cap de setmana a la Sénia organitzat per l’Agrupació Musical Senienca. El director
del certamen Pep Vila ha manifestat que “un any més s’han complert les nostres
expectatives, hem tingut una competició molt lluïda en què el jurat ha escollit tenint
en compte tant els aspectes tècnics com els interpretatius dels participants. També
el públic ha respost massivament”. Pel que fa als premis, s’han lliurat 6.000 euros
als guanyadors de la Secció Primera i 4.000 euros als de la Secció Segona, juntament amb un trofeu, així com un diploma acreditatiu de la seua participació a totes
les bandes concursants. El concurs compta amb el patrocini de l’Ajuntament de la
Sénia, del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social
La Caixa i amb el suport de diferents entitats locals i del territori.

El concurs senienc està adreçat a bandes no professionals
de fins a 100 músics

Nou programa del
projecte
‘Baix Ebre Avant’

‘Sortim a l’exterior!’ per
incentivar l'economia i
crear llocs de treball

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a
través del projecte Baix Ebre Avant,
ha iniciat aquest dimarts al Viver
d'Empreses de Camarles un nou programa d'assessorament integral per a
microempreses i autònoms. Es tracta
d'una assistència professional i individualitzada destinada a impulsar, consolidar i fer més competitives un total
de 10 petites empreses del Baix Ebre,
que han estat seleccionades entre les
35 que es van preinscriure per participar en aquest programa subvencionat
pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
Totes les empreses participants tenen
en comú necessitats específiques de
professionalització, consolidació i
desenvolupament del negoci. La
directora del projecte Baix Ebre
Avant, Laura Rius, ha remarcat que el
programa és una nova aposta per
assessorar un segment del món
empresarial que vol consolidar-se.

L'augment de les exportacions és
clau per incentivar l'economia del
Baix Ebre i crear llocs de treball. Amb
aquest objectiu, el Consell Comarcal
del Baix Ebre, a través del projecte
Baix Ebre Avant, engega per segon
any consecutiu l'acció Sortim a l’exterior!, un programa d’assistència
tècnica adreçat a microempreses i
pimes de la comarca per ajudar-les a
internacionalitzar els seus productes i
serveis. El programa inclou un acompanyament i assessorament individualitzat perquè puguin desenvolupar el seu propi pla d’exportació o
d’expansió a l’exterior.
Aquest programa, que està limitat a
un màxim de 10 empreses, posa a la
disposició dels participants un assessor expert en tot allò que afecta a la
internacionalització de l’empresa.
Començarà el 21 d’abril i durarà fins
el desembre.
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Firabril del Perelló:
Ruta de la Tapa amb Mel
‘Rollets Cruixents’, d’Homogènik, va ser la guanyadora

Els tres premiats a la Ruta de la Tapa amb Mel 2017.

El passat dissabte, en el marc de Firabril i a l’estand de Mel Muria, va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis a les millors tapes de la segona edició de la Ruta de la
Tapa amb Mel del Perelló, una iniciativa de Muria Centre d’Interpretació Apícola.
L’acte va comptar amb la participació de l’alcalde del Perelló, Ferran Cid; del cap de
distribució de Heineken, Mariano Segarra; del representant de l’empresa
Distribucions Colomines, Joan Colomines; i de Rafel Muria, president de Mel Muria.
En aquesta edició de la Ruta de la Tapa amb Mel, el jurat va atorgar el primer premi
a la tapa ‘Rollets cruixents’ (fulla de pastís, pernil salat, formatge de cabra, pinyons
i mel), presentada per Homogènik. El segon premi que se’l va emportar la tapa
‘Gelatina de cua de bou’ (gelatina de cua de bou a baixa temperatura amb mel d’all
negre), d’Ambigú Gastrobar. I el tercer premi fou per la tapa ‘Tresor’ (saquets de
pasta fresca farcida de pera i gorgonzola amb reducció de vi i mel), de l’establiment
La Plaça. Cal recordar que el premi consisteix en un trofeu dissenyat per l’artista
perellonenc Josep Cardona, un ferrer que ha plasmat la tradicional cullera de mel en
el trofeu. D’altra banda, en aquesta edició de Firabril, l’empresa Mel Muria va guanyar el premi Abella d’Or a la millor mel de totes les mels del 32è Concurs de la Mel,
considerat el més antic de l’Estat espanyol i que compta amb la participació d’un
gran nombre d’apicultors d’arreu del país. En aquesta edició del concurs, Mel Muria
també va guanyar el segon premi per la mel de taronger i per la mel de milflors.

Baix Ebre Innova tanca l’exercici de
2016 en números positius
‘La plena ocupació del Viver d’Empreses de Camarles ho permet’
El president de Baix
Ebre Innova, Josep
Antoni Navarro, ha
mostrat la seva satisfacció per haver
obtingut "el millor
resultat
econòmic
des de la constitució
de la societat amb la
menor aportació per
part del Consell
Comarcal". Navarro
ha explicat que la
plena ocupació dels
despatxos i naus del
viver d'empreses, i
l'organització de més cursos de formació han contribuït a tancar l'exercici de 2016 en
números positius. El president de Baix Ebre Innova també ha remarcat la seva satisfacció “pel treball dels tècnics i el gerent Antonio Galve per la feina feta en l'ajut a la
constitució de noves empreses i l'assessorament a joves emprenedors”.
A la fotografia, d’esquerra a dreta, el president de BEI, Joan Antoni Navarro; el gerent
Antonio Galve i el tècnic Josep Luque, en una salutació en un curs de formació.
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Més notícies
*ERCROS prorroga un
any més el contracte amb
la consultora que busca
nous projectes industrials
per a Flix. La companyia
anuncia que MOA BPI
contactarà amb empreses
químiques i de residus
europees i de la resta del
món durant aquest nou
període.
*FLIX: avui dijous, d'11 a
13 h., tindrà lloc al Centre
d'Empreses una jornada
de portes obertes per tal
de donar a conèixer l'espai de coworking i teletreball, que anirà a càrrec
del primer tinent d'alcalde i conseller delegat de
Flixgie SAM, Francesc
Barbero. També hi haurà
la presentació del projecte
de
cooperació
"Cowocat rural", a càrrec
de Begoña García, gerent
del grup Leader CIS.
*’SENSE LÍMITS’. És el
nom del vi solidari que la
Cooperativa Agrícola de
Corbera d’Ebre ha elaborat a favor de l’Associació
Jeroni de Moragas.

www.mesebre.cat

Els veïns de Flix s'organitzen en
una plataforma: Flixnet
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Showroom sota el lema
#fansDOTerraAlta
A Barcelona

‘Per exigir un pla de descontaminació del pantà amb garanties’
Els veïns de Flix
s'han organitzat
sota la plataforma
Flixnet amb l'objectiu que els treballs
d'extracció
dels llots tòxics del
fons del pantà es
facin "amb la màxima garantia per la
salut de les persones". La plataforma s'ha presentat
aquest
dissabte
públicament i ja va
engegar una recollida de firmes entre
la població, a la
ARA.CAT
qual de moment ja
El pantà de Flix.
s'hi han adherit
500 veïns. Segons l’ACN, el portaveu de la plataforma, Òscar Gonzàlez, ha explicat
que s'han organitzat després de veure com s'ha gestionat l'extracció, que un cop
donada per finalitzada es va revelar que quedaven encara 150.000 tones de llots
tòxics pendents per extreure. "Ha estat un pla ple de càlculs que s'han fet malament,
maquinària que no s'ha utilitzat bé i amb desfalc econòmic. Veient què ha passat,
volem que això no es repeteixi", ha apuntat.

500 veïns ja s’hi han adherit

La Passió de Vilalba
L’espectacle és gratuït, avui dijous (21,30h) i el dissabte Sant (17h)
El Patronat de la Passió de
Vilalba dels Arcs prepara la 22a
edició de la Passió que ve marcada per la crisi dels refugiats que
viu actualment Europa, fet que
va portar a l’organització a participar amb la campanya Casa
Nostra, Casa Vostra durant la
gran recollida de signatures
#VolemAcollir. L’espectacle és
gratuït i es representa pels
carrers de la poblacio, avui,
dijous a les 21,30h i el dissabte
Sant a les 17h. El Patronat de la
Passió aposta per potenciar els
productes de la terra, l’oli i el vi, amb tastos comentats on participen les
Denominacions d’Origen. Serà el dissabte al matí.

Més de 400 professionals van assistir dilluns al showroom de la Terra Alta a Barcelona. Agents del món del vi,
restaurants, distribuïdors i premsa especialitzada van
ser-hi presents a l’acte, a on es van poder tastar a prop
de 100 referències dels 28 cellers de la Denominació
d’Origen Terra Alta que van ser-hi presents. L’acte va
ser inaugurat pel president de la Denominació d’Origen
Terra Alta, Joan Arrufí, que va estar acompanyat pel
Director General de l’INCAVI, Salvador Puig, i d’Antoni
Ferré, vicepresident del Consell Comarcal de la Terra
Alta (a la imatge tots tres). El showroom, sota el lema
#fansDOTerraAlta, nom de la campanya de comunicació de la DO que ha anat sumant adeptes a la garnatxa blanca al llarg dels últims mesos, va tenir lloc al
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

‘Barcelona beu Terra Alta’
Un dels principals reptes dels cellers
de la Terra Alta, que competeixen
amb productes de gamma mitjanaalta, és la limitada presència en els
canals de restauració, wine bars i
botigues especialitzades de Barcelona
si es compara amb d’altres DO catalanes. Per aquest motiu es va definir
un Pla d’Acció en el marc del Projecte
“Treball a les 7 comarques” “Terra
Alta +”, per tal que ajudés a apropar els vins de la Terra Alta de gamma mitjana alta
a aquests canals, especialment a Barcelona ciutat. L’enfocament que es treballa en
aquesta acció és el de la proximitat. Establir una relació de proximitat entre els cellers
i els establiments per tal que ambdues parts es coneguin, es puguin intercanviar
impressions referent als vins que es fan a la Terra Alta, es pugui generar interès pels
vins de la Terra Alta per part pels professionals d’aquests establiments a Barcelona.
“Certament, cada cop es troben més de vins de la Terra Alta a Barcelona i l’interès
és creixent, però cal més recorregut en promoció i comunicació”. Per això el nou Pla
d’Acció.
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La Cambra de Comerç Tortosa
aposta per la internacionalització

* L’AMETLLA: la 26ena
Fira Alternativa va superar
les previsions. Més d’un
centenar de paradistes
van envadir els carrers de
la Cala. Les parades es
van instal.lar divendres al
nucli antic de la població,
des de l'inici del carrer
Pau Casals, passant per la
plaça Nova i fins a arribar
a la plaça Joan Miró. Va
existir molta participació,
un bon preludi per l’ocupació que es preveu per la
Setmana Santa.

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa va signar un conveni de
col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Casablanca, per tal d’afavorir les relacions comercials entre empreses de les respectives demarcacions.
Així mateix, el president de la Cambra de Tortosa, Josep Mª Chavarría, acompanyat de
la delegació d’empresaris ebrencs que va viatjar al Marroc, va visitar la sucursal operativa de CaixaBank a Casablanca (a la imatge) per conèixer els serveis i l’acompanyament
que l’entitat financera pot oferir als empresaris del territori que vulguin operar o invertir
en el mercat marroquí .
Chavarria es va mostrar molt interessat en l’acompanyament i el suport que CaixaBank
ofereix als empresaris, tot destacant que “pot ser fonamental per a les empreses de les
Terres de l’Ebre que són presents ja al Marroc o que volen iniciar la seva activitat al país”.

Fira de l’Arròs i el Comerç

Roquetes celebra la
"Festa del 14 d'abril”
1850-2017

Conveni de col·laboració amb la de Casablanca

*XERTA va acollir la setena Fira del Cítric amb reivindicacions del sector pel
preu en què està avui el
cítric. La fira va estrenar
nova ubicació, a la plaça
major de la localitat.
*UNA OLIVA elaborada
amb pauma del Mas de
Barberans, és el trofeu del
festival de cinema i turisme terres Catalunya, que
se celebrarà del 31 de
maig al 3 de juny a
Tortosa. El trofeu ha estat
dissenyat
per
Anna
Reverté, que fou alumna
de l’Escola d’Art i Disseny
(Esardi) d’Amposta.
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Del 7 d'abril i
fins al 9 de
maig diferents
entitats
de
Roquetes realitzaran una sèrie
d'activitats que
estan emmarcades dintre de
l'agenda que
l'Ajuntament
de ha preparat
per celebrar la
Festa del 14
d'abril,
data
que commemora el naixement del municipi. La Festa
local és avui
dijous, dia 13,
en ser el 14 dia
festiu.
Dins de les activitats, destacar
que el dissabte, 22 d'abril, es farà un reconeixement a
l'empresa Frupinsa com a establiment comercial
Centenari de Roquetes.
El mateix dia, a les 20.30 h, també al Saló de Plens de
l’Ajuntament, s’efectuarà l’elecció de les pubilles 2017. I
a les 23 h, a l’Hort de Cruells, Concert Jove, amb l'actuació de HellFighters. En acabar, Happystar, amb Djs.

La Galera, Punt d’Interés Artesanal

A l’Aldea, del 21 al 23 d’abril
Reconeixement a l’ofici terrisser del municipi del Montsià
La Fira de l’Arròs i el Comerç tindrà lloc a
l’Aldea del 21 al 23 d’abril. L’acte d’inauguració serà divendres 21 d’abril a les
19.30 h al pavelló firal a càrrec de Pepita
Margalef i Josep Masdeu propietaris del
Bar
Espanyol.
Segons
nota
de
l’Ajuntament, els actes d’inauguració de la
Fira coincideixen enguany amb la jornada
festiva del 21 d’abril, “un dia de gran
celebració i que fa recordar als aldeans el
dia que l’Aldea esdevenia poble independent de Tortosa”.

La Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del
Departament d’Empresa i Coneixement, ha declarat la Galera com a Punt d’Interès
Artesanal. D’aquesta manera, es vol reconèixer l’ofici de terrisser de la Galera, que
es remunta al segle XVIII fins a l’actualitat, amb dues nissagues de canterers que han
estat presents durant molts d’anys al municipi, tot i que a l’actualitat només en resta
en actiu una: els Cortiella. Des de fa alguns anys s'ha apostat pel turisme per poder
dinamitzar i diversificar l'economia de la població i sota el lema “La Galera, poble
terrisser” s’ofereix la Fira de la Terrissa (coincidint sempre per l'1 de maig).
Catalunya té arreu del territori manifestacions artesanes de gran rellevància i representativitat, amb la Galera compta ja amb 6 Punts d’Interès Artesanal.
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L’ENTREVISTA
AQUESTA SETMANA
Isabel Carrasco

Escola Doctor Ferran de Corbera d'Ebre
PROJECTE "CHILDREN TO CHILDREN"
adhesius que els venen a 1 €. Els
diners recollits amb els adhesius
es donen a l'ONG Save the children. De moment, aquest
divendres 31 de març hem
ingressat al seu compte, la
quantitat de 511,11€.

ACTUALITAT

Els alumnes de l'escola Doctor
Ferran de Corbera d'Ebre han
engegat un projecte d'ajuda als
refugiats sirians anomenat
"Children to children" mitjançant l'ONG Save the children.

ME: Com es pot col·laborar?
R: Les mandales valen un euro,
ens podeu trucar o enviar un
correu electrònic a l'escola
(e3000950@xtec.cat),
dient
quantes en voleu i nosaltres us
les farem arribar.

Parlem amb: Fontala Uguet i
Antònia Llop Rams (Àrea plàstica)
ME: «Children to children» és
un projecte solidari, d'ajuda als
refugiats sirians, realitzat pels
alumnes de 4t, 5è i 6è i amb
anglès.
Resposta: Efectivament, en
plantejar els continguts que
s'havien de treballar amb els
alumnes dins l'ambient artístic,
un d'aquests era el coneixement
de diferents pintors. Vam pensar
que, normalment, es treballen
personatges que els alumnes no
coneixen de res, i que podríem
començar pels pintors del nostre
poble. Ens vam posar en contacte amb Encarna Pons, pintora, escultora i mestra jubilada,
que havia exercit la seva carrera
professional en una escola
anglesa de Barcelona. Ella havia
estat col·laborant en diferents
projectes amb la ONG Children
the Children. Així doncs vam
presentar als alumnes a
l'Encarna Pons com una mestra
anglesa que ens venia a ensenyar a fer mandales. A la segona
sessió se'ls va passar un vídeo
sobre la situació que estaven
passant els nens als camps de

refugiats de Síria. A partir d'aquí
es va generar un debat sobre
aquest tema i se'ls va preguntar
què podríem fer nosaltres per
ajudar-los. Els objectius del projecte eren que es realitzarien 5
sessions d'hora i mitja setmanals, exclusivament en anglès,
que fossin els mateixos alumnes
qui gestionessin, aportessin opinions i idees del que es podia
fer. De seguida va sorgir la idea
que els havíem d'ajudar i el que
va començar com un projecte
exclusivament de l'ambient
artístic, s'ha tornat interdisciplinari. Hem creat les mandales,
treballat valors, hem treballat els
textos en català i anglès, editat
un vídeo on s'expliquen els
objectius d'aquest projecte
(https://www.youtube.com/wa
tch?v=8tYDV3bnbEI), els alumnes fan la comptabilitat i la
logística per enviar a altres escoles els adhesius de les mandales
per vendre-les.

ME: Corbera d'Ebre es sent
identificat envers el poble sirià.
Per què?
R: Corbera d'Ebre es sent identificada amb el poble Sirià perquè a la gent del nostre poble li
va passar exactament el mateix
que a ells. Un bon dia van haver
de marxar de casa seva, es van
trobar sense escola, sense roba,
sense menjar... i també algú, allí
on van anar, els van ajudar.
Quan van tornar al poble no
quedava res, no hi havien collites, no tenien casa i van haver
de començar de nou.
ME: Confeccionar mandales,
per què?
R: Si mirem la definició de mandala, ens diu que serveix per
meditar i per trobar el costat
espiritual de la persona. A les
mandales se'ls dóna una significació mística i simbòlica.
Reflecteix la psique humana,
cada persona respon a elles ins-

tintivament, més enllà de la
seva edat, gènere, raça, cultura,
etc. Els seus elements bàsics són
figures geomètriques contraposades i concèntriques. Amb
aquest element volíem transmetre que entenem el que els està
passant i que els volem ajudar.
Les mandales fetes pels xiquets i
xiquetes les vam convertir en

ME: Una difusió feta a través
d'un vídeo al Poble Vell de
Corbera d'Ebre.
R: Sí, aquesta idea va sorgir perquè els alumnes plantejàven de
quina manera en podríem fer
més difusió del projecte que
havien engegat i van decidir fer
un vídeo per explicar-lo
(https://www.youtube.com/wa
tch?v=8tYDV3bnbEI). El lloc
havia de ser el Poble Vell, l'església i els carrers, ja que és on
realment es veu el que va passar
al nostre poble.

DIJOUS 13 D’ABRIL DE 2017
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14, 15 I 16 D’ABRIL A AMPOSTA I LA RÀPITA

Cop d’autoritat
del Tortosa a
Torredembarra
El Tortosa va golejar el Torredembarra (0-7) i segueix
líder amb 7 punts d’avantatge. Partit sense molta història en el que els roigiblancs,
letals en els dos darrers partits, van anar per feina amb
dos gols del Killer Virgili.
Minut 20. El Tortosa va
mantenir l’avantatge i no va
deixar entrar en situació a
un Torredembarra que, no
obstant, va poder fer-ho a
l’inici de la segona meitat,
quan va tenir la seua ocasió.
Al minut 15 de la represa,
Mochi va marcar el 0-3 que
ja va decidir. Un minut després, Ventura aconseguia el
0-4. Ike, Arnau i Sorolla
feien els altres. És un cop
autoritat del líder que en
dues jornades ha fet 12 gols
i no n’ha rebut cap. No obstant, queden encara 6 finals.
Comença el Tourmalet: després de rebre l’Hospitalet, el
Tortosa va a Camarles; rep a
l’Amposta, es desplaça a
Gandesa, jugarà amb el Segur a casa i el darrer partit és
al camp del Valls segon classificat.
Àngel Garcia, el tècnic,
deia que “ha estat important guanyar aquests dos
partits després d’unes jornades en les que no havíem
trobat bons resultats pel joc
que estàvem fent. Això ens
dóna confiança”. Àngel és
prudent davant del que resta per disputar: “és cert que
tenim un marge d’errada
però som conscients que ens
queden partits molt complicats. Els afrontarem amb
respecte però també amb
molta il.lusió i amb ganes de
tirar-los avant”. El descans
anirà bé per la recuperació
de Cristino (ja ha jugat els
dos darrers partits) i per la
tornada de Raül i Escuté.
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El debat sobre els valors

ITE 2017

Recordo farà un 25 anys una reunió de futbol base en la que els que hi érem presents
podíem exposar iniciatives. Jo vaig plantejarne una que deixava en estudi que fins la categoria aleví o infantil no hi haguessin classificacions. O sigui, que els més petits juguessin per divertir-se.
Vaig exposar que els xiquets havien de disfrutar com ho feien
a l’hora del pati, al col.legi, alliberats de la ‘tensió’ que transmet el resultat i tenir tots els pares a sobre durant el partit,
empenyent per la banda perquè el fill guanyi si o si. Jo pensava i penso que això no havia d’afectar la seua competivitat ni
en l’esport ni en la vida, abans al contrari.
Bé, en aquell moment se’m va dir que no tenia sentit el que
jo deia. Que el nen havia d’apendre a ser competitiu des de
molt petit. I així va quedar la meua proposta. En res.
Passat el temps, fa pocs anys, va sorgir la Copa Valors, amb
experiències de l’empresa Sports Challenge, i ara els Consells
Comarcals també han començat trobades esportives per nens
i nenes basades amb els valors. Tot això està molt bé. Però cal
creure-s’ho. Un lector de Més Ebre em va dir fa uns dies que
era molt bonic parlar de valors i fer aquestes trobades. No
obstant, em va remarcar que per un costat es volen destacar
els valors i que per un altre hi ha coordinadors i entrenadors
que busquen per fitxar xiquets de 8 i 9 anys d’altres clubs. I
que els fitxen. Entenc que el debat serà etern.

Torneig Internacional Terres de l’Ebre
Una nova edició del torneig internacional de futbol base Terres de
l’Ebre començarà demà divendres. I
durarà dins diumenge al matí.
Partits de futbol-7 en categories
benjamí, prebenjamí i aleví, que es
disputaran a Amposta i a la Ràpita.
Entre altres clubs, cal destacar la
presència del Kitchee de Hong
Kong, SS Arsenal Marroc, Nàstic,
Ordino, Soccer Barcelona Youth
Academy, Lleida, Arenas...a més
dels ebrencs que generaran una nova festa del futbol base al notre territori.
El torneig tindrà, com cada any, la
vessant solidària. Enguany serà a
benefici de la Creu Roja.

Futbol-7:
prebenjamins,
benjamins i alevins

L’opinió de Joaquin Celma.
El futur de les banquetes

TERCERA DIVISIÓ. DERROTA A GRANOLLERS (1-0)

L’Ascó es distancia del play-off
Avui dijous, els de Castillejo reben el Palamós (18.30h)
Increible però cert. L’Ascó va perdre al camp del Granollers (1-0) en un partit que reflecteix la inèrcia adversa dels riberencs (1 punt de 15 en la fase decisiva). Un penal fallat a la
primera meitat i nombroses ocasions desaprofitades, fins i tot en temps afegit, van deixar a
l’Ascó sense premi. Falten 5 jornades i l’Ascó és sisè a 7 punts de la quarta plaça. El play-off
s’allunya. Avui dijous, partit avançat contra el Palamós (18.30h).

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca, sense gol, cau a Igualada (1-0)
Nombroses ocasions fallades, entre elles un penal que va parar el porter local
La Rapitenca va perdre al camp d’un Igualada que s’hi juga la permanència (1-0). Segons el
tècnic German, “va ser una llàstima. A la primera meitat, ja vam tenir tres ocasions clares que
va evitar el seu porter, que va ser el protagonista. A la segona, ells, que tenien molta necessitat,
ja van jugar precipitats. Malgrat això, en una acció en què potser el sol va molestar a Josué, va
venir l’1-0. Vam reaccionar i vam tancar el rivalal seu camp i vam tornar a tenir ocasions, entre
elles un penal que va parar el porter”. German afegia que “estic satisfet per la imatge. Passem
per un moment en què no fem gol tot i les ocasions que creem. És important crear-les però això
genera dubtes i també mals resultats”. Brayan va debutar amb bona nota. Pepe Madrid, per
motius personals, va demanar la baixa i torna a l’Ametlla, l’equip del seu poble. La Rapitenca és
novena, està a sis punts de la `plaça que potser compromesa per si hi ha compensacions.

DESPRÉS DE DUES DERROTES (3-0)

El Camarles es refà, contra el Salou
El Camarles, després d’haver perdut dos partits que van frenar la seua ratxa, va recuperar
la dinàmica guanyadora contra el cuer, el Salou (3-0). Segons el tècnic Xavi Cid, “en general, partit fluix tot i que va ser important guanyar després de deus derrotes. Sobre tot a la
primera meitat, vam jugar amb poca intensitat davant d’un Salou que va saber també fenar
el ritme nostre. L’àrbitre penso que no va estar massa encertat per tallar les seues faltes i el
seu joc de contacte. Malgrat tot, vam poder crear ocasions i Ferreres amb un tret des de la
frontal de l’àrea va fer l’1-0. El Salou, en el primer temps, només va tenir una opció en una
acció de Maireles”. A la segona meitat, segons el tècnic, “amb els canvis, vam activar el sistema de joc, vam tenir més fluidesa en la circulació i vam poder jugar amb més ritme. Carles va fer el 2-0 que ja va decidir i després Robert va establir el 3-0”. Cal destacar el debut
de Jordi Aliau, cadet de primer any de la cantera camarlenca. El Camarles és cinquè. Després del descans, visitarà el Catllar, equip que està en zona de descens.

Els 9 principals equips ebrencs han de decidir el futur dels
seus tècnics en les properes setmanes. Pot passar de tot. I
que, dels nou entrenadors, no en segueixi cap. O també
que renovin tots. És el cas de Castillejo, German, Teixidó,
Isaac, Àngel, Rafel Navarro, Beto, Xavi Cid i Sergi Navarro.
Em consta que tots els presidents menys un estan contents
amb els entrenadors que tenen i això ja és difícil. Fa un any
a Tortosa estava David ‘Cuquet’, a Ulldecona Sergi, a La
Cava Camarero, a la Rapitenca Nando, a Batea Àlex Curto
i a l’Ascó Rubio. Com ha canviat el panorama, cinc van
canviar. Van seguir Xavi Cid, que va entrar per Bartolo a
Camarles, Beto que va substituir a Teixidó, i Rafel Navarro
que és el mes veterà amb tres campanyes i el que té més
continuitat. El més normal és que Xavi Cid renovi a
Camarles. Rafel Navarro potser acabi la seva etapa a
Gandesa. 4 anys és molt per a un entrenador en un equip.
Tant de bo segueixi. Si no, el substitut podria sortir d’entre
Enric Alaixandri, Nacho o Camarero. Ja posats a fer travesses. Vaig a seguir. Sinó segueix Àngel Garcia a Tortosa, els
candidats poden ser o Camarero o un altre entrenador de
Tarragona. Beto seguirà si continua el president. Sergi
Navarro crec que seguirà a Batea, German tant de bo
segueixi però depèn dels moviments que pugin haver-hi a
la directiva. La Cava, 75% de possibilitats que continui
Isaac; i Castillejo a Ascó, un 80%. I Teixidó un 49%.
Apuntin aquests noms per a un futur dels principals
equips: Miki, coordinador de l’Amposta, Serrano (la
Sénia), Nando (Catalònia), Poy (Roquetenc), Carlos
Rodríguez i Subi (futbol base Rapitenca), Mario Javaloyes
(FCB Escola Marroc) i Ferran Simó (Divisió d’Honor del
Nàstic).

ACTUALITAT

El benjamí de la Rapitenca puja a Preferent
El benjamí de la Rapitenca entrenat per Ivan Gasparin i Adrià
Trallero és campió en el primer
any que la lliga de la categoria és
federada. i aquesta setmana ha
consumat l’ascens a Preferent.
D’aquesta forma, serà el primer
equip ebrenc que puja a la categoria preferent, on jugarà la temporada vinent. Els joves rapitencs
han guanyat els 21 partits disputats fins ara durant la temporada.
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VA GUANYAR EL REDDIS (3-1) DESPRÉS D’ACUMULAR 9 EMPATS EN 10 JORNADES

CONTRA EL BATEA, EL FALDUT ADELL VA MARCAR AL MINUT 92 (1-1)

L’Amposta trenca el malefici

L'Ulldecona va salvar un punt

L’Amposta va trencar el malefici. Va tornar a guanyar després de 3 mesos en què els empats han marcat la seua trajectòria (9 en 10 partits). Si bé és cert que l’equip no perdia, els
empats l’han fet caure de les dues primeres places. Ara és quart i, amb el triomf de diumenge contra el Reddis (3-1), manté les esperances en estar a 4 punts de la segona plaça. Omar
(2) i Ivan Gonzalez van certificar la victòria amb el 3-0, ja a la represa. Posteriorment, ja al final, arribaria el gol reusenc. Albert Company, tècnic de l’Amposta, manifestava que “ens vam
trobar amb un Reddis molt repegat que va tancar molt els espais, acumulant jugadors a la
frontal de l’àrea. A la primera meitat vam dominar però no vam poder concretar-ho en el
marcador”. A la represa, l’Amposta va decidir, “havíem parlat de seguir insistint i tenir paciència. A més, fou important obrir el partit amb el gol d’Omar. EI gol ens va donar seguretat. Ells, amb l’1-0, van deixar més espais i llavors vam poder arribar amb molta més claredat
i també continuitat. Vam fer dos gols més i vam tenir altres ocasions per marcar-ne algun més.
Al final vam rebre un gol que fou anècdotic però que va impedir acabar amb la porteria a zero. Content de l’equip i per una victòria que feia temps que mereixiem. Hem de seguir, amb
confiança per veure que s’ha pogut tornar a guanyar i que podem seguir fent-ho”.

L'Ulldecona va empatar en temps afegit contra el Batea (1-1). Els visitants van començar millor el partit, tenint les primeres ocasions. El derbi es va igualar arran d'un penal en el que els locals van reclamar expulsió del porter rival, Raül Jimenez. El porter va aturar-li el penal a Toni
(25’). El partit es va equilibrar, fins el descans. A la represa, el Batea, que hava tingut les lesions
d'Adrià i de Gustavo, aviat es quedava amb deu per l'expulsió de Kike, per una falta a la frontal de l'àrea. Malgrat això, els de Navarro van fer perill en accions a pilota aturada i així es van
avançar amb el gol de Pau. Amb el 0-1, l'Ulldecona es va abocar i va protestar molt a un dels
assistents perquè va assenyalar diversos fores de joc ‘dubtosos’. El partit estava incert perquè el
Batea, tot i la inferioritat, va tenir les seues arribades amb accions a pilota aturada. Però la insistència local va portar l'empat en temps afegit, a la sortida d'un córner. Adell rematava al segon pal. El Batea va reclamar falta en la jugada. L’Ulldecona només ha perdut un partit dels darrers 11. Però haurà de seguir lluitant per allunyar-se de possibles compensacions. És el mateix
cas que el Batea. Teixidó, tècnic faldut, deia que “en general, no vam estar bé i al final vam poder salvar un punt que és molt important”. Sergi Navarro, del Batea, tornava a Ulldecona. Del
partit deia que “sap greu perquè ja acaronàvem la victòria. Però valoro el punt i, malgrat les adversitats que vam tenir, vam fer una bona imatge”.

GANDESA-VALLS (1-2), PARTIT ESCALFAT

SEGONA DERROTA SEGUIDA (3-0)

‘Nosaltres no ens venem, club petit però exemplar’
El Gandesa va rebre diumenge el Valls en un partit que va crear molta expectació pels antecedents existents amb la denúncia
del Valls per una pressumpta compra del partit Tortosa-Gandesa,
de la lliga passada. Per aquest motiu, directius del Tortosa ja van
anar a declarar al jutjat i ara també ho han fet jugadors del Gandesa. A l’entrada del camp gandesà, diumenge, es va instal.lar
una pancarta per l’ocasió (a la imatge). Com es preveia, l’ambient
estava escalfat. En quant a l’esportiu, el Valls va guanyar per 1-2
i segueix sent segon, a set punts del Tortosa. Rafel Navarro, tècnic gandesà, opinava que “va ser un partit amb molt ambient, el
camp ple i els aficionats animant tot el partit. Un dels dies on he
vist més gent al camp”. Malgrat això, el Valls es va avançar aviat:
“fou una llàstima l'inici. Ens van marcar als 30 segons. Vam sortir a apretar i ens van superar amb un bon gol, amb una jugada ben finalitzada. Crec que la sobremotivació i les ganes de fer-ho bé ens van anar més en contra que a favor a l'inici.
Després, vam estar molt millor, vam tenir la pilota i el Valls sortia al contraatac. Una ocasió clara per Dilla aprofitant errada
de la seva defensa i ells també un parell de bones ocasions aprofitant espais a la contra”. A la represa, segons Rafel, “inici
molt bo, tenint la pilota i pressionant després de la pèrdua, tornant a recuperar ràpid. Vam fer alguna ocasió i Cristian va empatar als 10'. Semblava que teníem dominat el partit i que podríem donar-li la volta. Però immediatament després d’empatar, arran d’un córner, va venir l’1-2. Després de fer el més difícil, el Valls es va tornar a avançar”. Amb l’1-2, recordava Rafel, “vam passar uns minuts de nervis però, posteriorment, ens vam abocar. No obstant, malgrat intentar-ho, no vam poder
empatar. Arnau Pedreny va tenir una ocasió molt clara, però no va entrar”. Rafel Navarro creia que “ens van marcar en dos
moments psicològicament molt durs. L'equip, però, va lluitar fins l'últim instant i considero que va fer un bon partit”.

La Cava, minvat, cau al camp del
Roda de Berà
La Cava, un altre cop minvada per les baixes, va perdre al
camp d’un Roda de Berà (3-0) que tenia molta necessitat. Segons el tècnic, Isaac Fernández, “victòria merescuda del Roda; va estar millor en tots els aspectes del joc. Va jugar més
posat, sent més intens i anticipant-se en les segones jugades
i a més tenint encert en dues ocasions i avançant-se amb el 20 a la primera meitat. No és excusa però anàvem limitats i
sense pràcticament recursos ofensius. Ho vam intentar amb
Joab en punta i també amb Castaño i en aquest sentit es va
fer tot el que es va poder. No obstant, no vam tenir capacitat
per reaccionar una vegada ens van marcar”. Malgrat la derrota, el tècnic aclaria que “estic molt satisfet dels jugadors. Van
lluitar altre cop fins el final. Per això no hi ha res que lamentar. Ara hem d’esperar recuperar gent en aquestes vacances i
tornar ser el suficientment competitius per afrontar la recta final de la temporada”. Brayan, sancionat, s’afegia a les baixes
que ja té l’equip.
Després del descans, la Cava rebrà l’Ulldecona en el derbi
ebrenc de la jornada. Manquen sis jornades pel final. La Cava
és vuitena amb 37 punts.

3A. CATALANA. ELS DE PARRA ES MANTENEN EN LA LLUITA PER LA SEGONA PLAÇA. L’AMETLLA, QUE HA FITXAT A PEPE (RAPITENCA), SEGUEIX COMPROMESA

El R. Bítem no
perdona al
camp de
l'Ametlla (2-3)

El R. Bítem va guanyar a l’Ametlla i continua a 4 punts de la segona plaça (2-3). Els caleros, amb qui va debutar Xavi Borràs com a primer tècnic, hauran de seguir sofrint per la permanència. El partit es va posar de cara aviat pels de Bítem, amb el gol de Monforte. I Jota va fer un pal. Però amb el 0-1, els de Parra van
acomodar-se. I la Cala va apretar més amunt, per això els visitants es van defensar massa enrera. L’Ametlla va tenir dues opcions però va ser Emili, culminant una
bona jugada de Moha, qui va marcar el 0-2. Igors, però, establia l’1-2 en la darrera jugada del primer temps. A la represa, arran d’una falta, Hèctor va empatar.
Premi al treball dels caleros. No obstant, quan el R Bítem va prèmer l’accelerador va tornar a avançar-se, amb un altre gol d’Emili (ja en porta 14). El veterà davanter va aprofitar una gran jugada de Dani Porcar. Amb el 2-3, intents dels locals, però ja precipitats mentre els visitants, amb espais, van poder sentenciar amb
rematades de Dani i de Monforte. Al final, 2-3. Amb els locals va debutar Chiqui (Bonavista). I ara han recuperat a Pepe Madrid, que estava a la Rapitenca.

13 JORNADES SEGUIDES SENSE PERDRE. SÓN SISENS

La ratxa del Perelló frena el líder (2-1)
El Perelló va ampliar la seua ratxa de resultats positius guanyant el líder la Sénia (2-1). Ara són sisens.
El líder la Sénia, per la seua part, veu reduit el seu avantatge. És de cinc punts.
El partit va començar amb un forta pressió del Perelló. Va ser asfixiant. La Sénia no podia sortir-ne i va
haver de ser més directa. Els locals, a més, van gaudir de dues opcions per obrir el marcador, amb un penal no xiulat per unes mans de Quim. No obstant, la Sénia, amb els minuts, va anar adaptant-se al partit i en la seua primera aproximació ja va avisar. A la segona, el ‘killer’ Callarisa va marcar un gran gol,
des de fora de l’àrea. Malgrat això, el Perelló no va defallir i arran d’una falta, centrada lateral d’Eric i rematada de cap impecable de Pedrosa. Era l’1-1. A la represa, el partit es va travar. El ritme ja va ser més
pausat. Era normal perquè el Perelló va imprimir-ne un de molt alt al primer acte. Però els de Molinos van
poder marcar en una acció que va evitar Kevin, porter senienc. La Sénia, amb el partit anivellat i més estancat, va tenir dues possibilitats, una d’elles clara davant de porteria. La incertesa del partit portava a
que es pugués decidir en una acció a pilota aturada. I així va ser. Falta penjada extraordinàriament per
Pedrosa. Pilota enverinada per a Kevin i Raul Gonzalez que s’anticipa amb el cap fent el 2-1. Va ser el resultat definitiu. Victòria treballada d’un Perelló en ratxa que va frenar el líder.

JOAQUIN CELMA

La lliga gairebé definida
El Tortosa, ferm camí de l'ascens. Ara només falta saber quina jornada
serà. Potser al derbi contra l'Amposta. Els tres que opten per la promoció van guanyar, el Valls a Gandesa (on hi va haver tensió), el cambrils
a la Riera, amb un àrbitre polèmic, i l'Amposta, que no guanyava des
del febrer, contra el Reddis. Segueix la bona ratxa de l'Ulldecona.
Només una derrota en la 2a volta. També del Batea, dos en els últims
9 partits. Van empatar. La meva aposta és clara: no baixarà cap dels
dos. En la propera jornada, si el Torredembarra perd a Cambrils i el
Batea guanya a la Riera, l’equip de Sergi Navarro farà un pas de gegant
per a la salvació. Després d'aquesta jornada, excepte miracles, Riera,
Catllar i Salou seran els primers descendits. Només falta definir un
quart o un cinquè descens on hi ha 4 equips involucrats: Batea, Segur,
Roda i Torredembarra. Gandesa, la Cava i Camarles ja han fet els seus
deures. Següent jornada: per als 4 primers partits, a priori, fàcils i el
Tortosa tindria la promoció gairebé assegurada. Ull amb els descensos:
Vilaseca en perill a 1a Catalana i hi ha diversos equips catalans de
Segona divisió B en descens.
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3A CATALANA. VA GUANYAR A ROQUETES (1-2)
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DESPRÉS DE 13 PARTITS, A J. I MARIA

CONTRA EL S. BÀRBARA (3-2)

L'Aldeana segueix viu per l'ascens

L’Olímpic remunta

Triomf i oxigen per al Flix

L’Aldeana va guanyar a Roquetes (1-2) i es recupera de la derrota a l’Ampolla i segueix quarta,
a 3 punts de la segona plaça. Per tant, continua amb opcions d’ascens. Era un partit important
en aquest sentit, per als aldeans. Per aquest motiu i coneixent la proposta del Roquetenc, els de
Bartolo van pressionar molt amunt i van jugar avançats. El Roquetenc va tenir dificultats. I arran
d’una errada local, Dani Fluixà va fer el 0-1. L’Aldeana va tenir el partit controlat al primer temps,
amb alguna ocasió més. Però, amb els minuts, amb el duel ja més igualat, el Roquetenc també
va crear la seua gran opció, davant de porteria. A la represa, ben aviat, penal que va tranformar
Marc Alegre per al Roquetenc. Amb l’1-1, s’iniciava un altre partit. Però l’Aldeana, tot i les baixes que l’han assetjat en la segona volta, va demostrar que és ambiciosa i que té aspiracions.
Nassi, poc després de l’1-1, va fer l’1-2. Llavors, el partit es va trencar i l’Aldeana, amb espais i
la velocitat de Nassi i d’un incisiu Marc Garcia, va perdonar la sentència amb tres ocasions clares. I va poder pagar-ho car. Els locals, sensibles amb l’àrbitre i amb 10 per l’expulsió de Marc
Alegre, van poder empatar en temps afegit amb un tret de Jonatan que va aturar Sergi Auré.

L’Olimpic perdia 0-2 però va remuntar. Segons Paco Muñoz, “tot i començar bé, el S.
Bàrbara va marcar el 0-1 i després, de falta, el
0-2. Fou important el gol de David abans del
descans. A la represa, malgrat la seua pressió,
l’equip va creure que podia i encoratjat per l’afició va aconseguir-ho amb el gols d’Aleix i de
Quim, ja al final”. Robert Canto, del Santa,
deia que “vam començar bé i ens vam posar
amb el 0-2, però acte seguit ens van fer l’1-2.
A la represa haguéssim pogut decidir amb l’13. No vam fer-ho i en dos córners ens van marcar dos gols i es va escapar el partit”.

El Flix, després de 13 jornades, va guanyar i
surt de la zona de descens directe (0-3). Gols
de Yuri, Dani i Magí. Des de J. i Maria s’admetia que “victòria justa del Flix, va ser superior.
Tot i tenir una ocasió de Rullo i un possible penal no xiulat al propi Rullo, ens van guanyar bé
i no hi ha res a dir. El Flix, amb els fitxatges, va
demostrar tenir millor equip que el que la seua
classificació indica”. Rius, del Flix, deia que
“victòria que ens feia falta, però tenim clar que
queda molt per fer. Vam estar bé i vam tenir
més pegada. El resultat és molt bo, sobre tot
per la confiança i per sortir d’on estem”.

VA GOLEJAR A CORBERA (0-3) I SEGUEIX TERCERA

EL VILALBA GUANYA EL GODALL (2-0)

S’ALLUNYA DEL DESCENS (5-1)

L’Ampolla tampoc perdona

El Pinell goleja el Sant Jaume

Tres punts amb doble valor

L’Ampolla va guanyar a Corbera (0-3), amb gols de Samu (2) i de Gallego i segueix tercer. El Corbera, per la seua
part, continua implicat en la lluita, en aquest cas, per la permanència. Segons David Burgos, tècnic de l’Ampolla,
“victòria important, segona seguida fora de casa, un fet
que ens reforça en les nostres aspiracions, després de que a
casa estem en una bona línia de joc i resultats”. Burgos afegia que “vam sortir amb molta convicció i pressionat molt
amunt. Dominàvem al seu camp i a més del gol de Samu
vam fer altres ocasions. A la represa, ells van pressionar i,
amb més espais, vam decidir. Bona feina de l’equip i bona
victòria”. Després del descans, els ampolleros rebran el Catalònia, segon classificat, a tres punts.

El Pinell va golejar el Sant Jaume (5-1) i s’allunya del descens.
El S.Jaume, en les darreres jornades, ha perdut pistonada (1 punt
de 12). Segons Blai, delegat del Pinell, “vam fer una gran primera meitat. Al minut 27 ja guanyàvem 4-0 amb 3 gols del pichichi
Raul i un d’Espinach. El St. Jaume es va quedar amb 10 i la represa ja fou amb menys ritme. Ells van marcar el 4-1 i Castelló
va fer el 5-1. Es comença a notar la mà del tècnic Hilario”. Segons Anton, del S. Jaume, “poca història. Vam fer el pitjor partit
i el resultat fou just. El Pinell ens va superar en tot. No vam estar dins del partit en cap moment, sobre tot a la primera meitat,
que va ser calamitosa. Un equip desconegut, apàtic, i jugant sense la intensitat que el caracteritza. Esperem que el descans ens
vagi bé i tornem a competir com ho hem fet durant la lliga”.

El Vilalba va vèncer el Godall (2-0) en un partit entre dos
equips que lluiten per evitar el descens. Gran pas dels locals que, no obstant, segueixen compromesos. El Godall
torna a caure en zona de descens directe. Segons Cotaina,
del Vilalba, “va ser important marcar aviat, gol d’Uri, tenint
altres ocasions. A la represa, per l’ajustat del marcador i
perquè el Godall va buscar l’empat, fent un pal, vam patir
fins que John va marcar el 2-0”. Joan Subirats, del Godall,
deia que “l’1-0, aviat, va ser en fora de joc. Vam anar a remolc i ens va costar adaptar-nos al camp, i no vam jugar
com altres dies. A la represa, vam buscar l’empat i vam tenir les nostres opcions. Quan més abocats estàvem, ja al final, va venir el 2-0. Resultat, per a mi, enganyós”.

VICTÒRIA CONTRA L’ALCANAR (3-1)

I el Catalònia tampoc falla
El Catalònia tampoc va fallar i va guanyar l’Alcanar (3-1).
Segons el seu tècnic, Nando Garcia, “partit en el que a la primera meitat no va haver-hi gaire ritme. Molta igualtat i poques
ocasions, i tot i que nosaltres vam arribar més, tampoc amb
claredat. A la represa, vam sortir pressionant més amunt i Prades i Cosido van marcar. Però l’Alcanar va fer el 2-1 i, malgrat
jugar amb superioritat, no vam poder controlar el partit i
aquest estava incert fins que Jordi Tomàs, ja al final, va establir
el 3-1. Victòria de treball i també d’ofici i compromís i que ens
permet seguir en la segona plaça”. El Catalònia està a 5 punts
del líder i a 3 del seu proper rival, l’Ampolla, tercer classificat.
José Fernando Mora, de l’Alcanar, deia que “va ser un partit molt bonic i emocionant. Primera meitat, molt disputada,
els dos equips vam defensar força bé. Molt intensa però amb
poques ocasions. A la represa la inèrcia va canviar. Arran d’una bona jugada, Prades va fer l’1-0. I poc després, Cosido va
marcar el 2-0. Però vam reaccionar i vam fer el 2-1 i un pal.
Ens vam quedar amb deu i vam buscar l’empat fins a darrera
hora, fins que va arribar el 3-1. Potser resultat massa inflat, si
bé ells van poder fer més mèrits. Content pel treball en una
nova jornada en què anàvem molt limitats d’efectius”.

4A CATALANA. ELS QUATRE PRIMERS VAN GUANYAR I, PER TANT, ES MANTENEN LES DISTÀNCIES

El líder Móra la Nova pateix però no punxa contra la Cala
El líder Móra la Nova va patir però va
guanyar l’Ametlla (2-1). Segons el tècnic Lizaso, “va ser un partit més complicat del que pensàvem. L’Ametlla es va
defensar força bé, però el nostre problema fou que no vam resoldre les ocasions. I per això vam patir quan l’Ametlla va empatar a la segona meitat,
aprofitant una indecisió nostra. Vam jugar un xic precipitats però a còpia d’insitir, vam fer el 2-1, gol de Rafik”. El
Móra la Nova, que segueix sense perdre, és líder a 6 punts del segon, l’Arnes,
i a 11, de l’Amposta B, tercer. I té un
partit menys que jugarà el divendres 5
de maig, a Tivenys. Està més prop.
L’Arnes, per la seua part, va vèncer al
camp del Batea B (1-3). Des d’Arnes, es
considerava que “victòria important i
treballada. Primera meitat amb més do-

Emoció per dalt i per baix

mini nostre i gol de Raül. Segona meitat
més oberta, amb un Batea que va buscar l’empat i que va tenir opcions per
aconseguir-lo. Amb els minuts, el duel
es va trencar i, amb més espais, vam poder tenir més arribada, marcant Pinyol el
0-2. Però a darrera hora hi hauria emoció amb el gol del Batea que va ajustar
el partit fins que Raul va sentenciar,
aprofitant un servei de Carlos”.
Els arnerols mantenen els cinc punts
respecte el tercer classificat, l’Amposta
que va golejar a la Fatarella (0-4). Segons el seu tècnic, Cristian, “sabíem que
seria un partit complicat i per això vam
jugar ben posats. Primera meitat molt
igualada, amb poques opcions. Nosaltres vam estar molt bé en defensa i, a
més, Òscar va marcar el 0-1. A la represa, ells van apretar molt i van fer dos

pals. Nosaltres a la contra vam poder fer
mal i Ortiga va marcar el 0-2 que ens va
donar molt d’aire, perquè estàvem patint per la seua pressió. Tot i això fins el
0-3 que ja va sentenciar, obra de Rachid. Marc Batalla va marcar el 0-4”.
Cristian volia destacar “l’afició de la Fatarella. Enveja sana de com viuen el partit i com animen, sent nombrosa. Propicien ambient de futbol. Agrair en tot
moment el bon tracte, tant quan vam
arribar, com durant el partit, com al final”. Guiu, de la Fatarella, deia que “ho
tenim cada diumenge, una afició que
anima i s’aboca amb l’equip. Del partit
dir que vam perdre contra un gran rival.
El resultat fou abultat perquè nosaltres
vam tenir opcions i no mereixen aquescorrectiu, però la seua qualitat va decidir” (més info a la plana següent).

L’opinió de Joaquin Celma

La lliga de Tercera catalana es posa cada vegada més emocionant. Va perdre el líder i els quatre que el segueixen van guanyar tots. Més pressio per al líder. Gran estat de
forma del Catalònia, només una derrota en les últimes 17 jornades. El Remolins-Bítem porta 5 jornades guanyant; l’Ampolla 4 i l’Aldeana, en la segona volta, és, dels
aspirants a l'ascens, qui té menys, 16. Va caure el líder però és que duia una gran ratxa, de les últimes 21 jornades, dels 63 punts possibles, n’ha aconseguit 54. Ara li
queda el més facil i el més difícil. Desplaçaments a Vilalba, Jesús i Maria, Corbera i Pinell. I a casa: Aldeana i J. Catalònia. Ull que de perdre el proper partit es pot complicar la lliga ell sol. Tenim aquests enfrontaments entre els candidats per a la jornada 29: Ampolla-J. Catalònia. Jornada 31: la Sénia-Aldeana. Jornada 33: la Sénia-J
Catalònia i Ampolla- Remolins-Bítem.
Perelló, tretze jornades seguides invicte. Vaig dir que podria guanyar a la senia i així va ser. I Molinos va fer un plantejament tàctic d'entrenador de 1a divisió. L’Alcanar
segueix en baixa forma: últimes 7 jornades i només una victòria. Va guanyar el Flix després de 133 dies i 14 jornades però té un calendari complicat: Aldeana, Corbera,
J. Catalònia, Pinell, Ametlla i Olímpic. L’Ametlla segueix amb la seva mala ratxa: darreres dotze jornades i només 9 punts. Ha fitxat a Chiqui, que ja va debutar, i torna a
casa el fill pròdig, Pepe Madrid, que estava a la Rapitenca. Els equips que es jugaran el descens seran Godall, Flix, l’Ametlla i Vilalba, tot i que aquest últim equip amb
l'arribada d'Uri i Cotaina ha canviat el seu caire.
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (28-33)

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (85-90)

Les opcions de play-off s’esvaeixen

La dinàmica canvia

El Club Bàsquet Cantaires Les Vinyes
del Convent va perdre contra el Reus
Ploms (85-90) i es queda sense opcions
de play-off a manca de dues jornades.
L’exigència d’haver de guanyar va pesar
en moments clau del partit. Al descans
s’arribà amb un 42-35 però l’inici del
tercer quart va ser desconcertant i els
reusencs es van posar per davant amb
un 59-62. Va millorar l’equip local al final però el Ploms va tenir ofici i encert i
es va emportar la victòria. La derrota
deixa ja sense possibilitats al Cantaires .
Però això no eclipsa la bona temporada
feta després de pujar la lliga passada.
D’altra banda, informar que dissabte
dia 8 el pavelló municipal del Temple de
Tortosa va acollir la segona jornada de la lliga catalana de bàsquet en cadira de rodes.
Van haver-hi partits entre el Club Bamesad de Vinaròs, el Club Bàsquet Granollers i l’Hospitalet. Cal recordar que el Bamesad fa les seues sessions d’entrenament a Tortosa després
de l’acord signat entre el club i l’ajuntament tortosí l’octubre de 2016.

Victoria de l’Handbol
Amposta que trenca la
dinàmica de les darreres
jornades. Fou a la pista del
cuer en un partit sempre
controlat per les noies de
Mateu Castellà. Al descans
la diferència ja era de 6 gols
(10 a 16). Cal destacar a les
extrems Alba Simón (11) i
la juvenil Laia Hernandez
(5), la tornada a les pistes
de Sara Alonso, despres de
la lesió, que en poc mes de
10 minuts va fer 4 gols, i que Mateu va poder donar minuts
a totes les integrants de l’expedició, sobretot a les juvenils
Noèlia Lázaro, Alba Pujol i a la debutant Maria Navarro.

L’Handbol Club Perelló s’impulsa (22-28)
L’Handbol Club Perelló va guanyar a la
pista del Palautordera per 22-28 i d’aquesta
forma s’impulsa en la segona fase amb dues
victòries seguides, després de la derrota de
la primera jornada. Les opcions de tornar a
fer història, podent disputar el TOP-4, estan
reforçades després d’aquest triomf que significa un cop d’autoritat.

HANDBOL

CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada negativa
Cap dels equips va poder aconseguir la victòria.
Començant pel sènior masculí de primera, que es va
desplaçar a Andorra, 3-0 amb parcials (25-16, 25-20 i
25-18). El sènior masculí de segona, va desplaçar-se al
camp del Castellà Candelsa, 3-1 amb parcials (25-17,
25-22, 20-25 i 25-19). El sènior femení, al camp de
l'Escola OrlandaI, 3-1 amb parcials (27-25, 25-22, 1525 i 26-24). El cadet femení, a l'Hortons, 3-0, (25-20,
25-22 i 25-23). Per últim, l'infantil femení, van jugar
dos partits. Primer a l'Hospitalet, 3-0 i després, el partit que li tocava per calendari a Gavà, 3-1 amb parcials
(26-24, 23-25, 26-24 i 25-23).

REM. A LA REGATA INTERNACIONAL PAOLO D’ALOJA

Medalles per als remers ebrencs

Centre Esports Tortosa
L’infantil masculí va perdre contra l’HC Laietà Argentona
(12-27), un rival que no va donar opció i, d’aquesta forma,
l’equip ebrenc no pot accedir a la segona fase. L’avantatge
va ser durant tot el partit molt superior per als visitants.
El sènior femení va guanyar a la pista de l’HE Castelldefels
“B”per 26-30 i segueix en la bona ratxa de la segona fase.
La primera part fou irregular i va acabar amb avantatge
local de dos gols. El començament de la segona no va ser
molt fluït fins l’últim quart quan les tortosines es van distanciar i van jugar com saben. Demà s’enfronten a un bon
rival, l’H.Banyoles (16.30h). El sènior masculí visitava un
rival directe en la lluita per la permanència, l’OAR Gràcia
Sabadell. Va perdre per 33-32. Els tortosins guanyaven per
15-23, a la represa. Però les seues errades i la millora dels
locals va comportar la remuntada dels barcelonins.

Aquest cap de setmana s’ha disputat a Piediluco (Itàlia) la regata internacional de seleccions
nacionals XXX Memorial Paolo d’Aloja, amb la
presència de la Selecció Espanyola sub23 que
va competir amb 30 remers. Van formar part
d’aquesta selecció, els remers del Club Nàutic
Amposta, Antonio Delgado, Yago Gavilan,
Victòria Cid i David Morales com a entrenador
de l'equip femení. Del Club de Rem Tortosa hi
van participar Rubén Garcia, Ismael Rifi i Roger
Folqué. Del total de sis medalles que va guanyar la selecció Espanyola, els remers del Club Nàutic Amposta, van participar en tres d’aquestes medalles i el Club de Rem Tortosa en una. La remera ampostina Victòria Cid formava part
del bot 4-femení (a la imatge).

4A CATALANA
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EN UN MINUT
*LA RÀPITA: després
del gran éxit dels anys anteriors, quan milers de
persones van poder gaudir d'un gran cap de semana, aquest passat es va
repetir la repercussió amb
el III Ràpita Fusion Dance
Festival 2017.
Més de 150 exhibicions
de tot tipus de cultures de
balls, amb 40 grups participants de tot l'estat. Dissabte i diumenge es va
poder gaudir al pavelló rapitenc d’un gran ambient i
d’una extraordinària participació amb un nivell que
demostra la bona feina
que s’està fent per les associacions de ball que van
prendre-hi part.
*AQUEST CAP DE SETMANA va començar una
nova competició: la lliga
de futbol per a patufets
en la que no es tenen en
compte els resultats ni es
fan classificacions. Aquesta nova modalitat neix
amb un objectiu clar: promoure els valors. Hi ha
previstes sis jornades en
seus itinerants pel territori,
del 8 d'abril al 20 de maig.
La primera fou a Bítem.
CICLISME. DIUMENGE
*TRIAL: Bou va superar
a Raga i a Cabestany en la
segona prova del campionat d’Espanya, celebrada
a Sigüenza. El pilot de Piera segueix líder.
*FLIX: l’Ajuntament va
presentar el 35è Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins infantil,
que tindrà lloc els propers dies 21, 22 i 23 d'abril a la localitat de la Ribera.

(Notícies de Jesús Ferrando,
Canal Terres de l’Ebre/
ebredigital.cat)

PREFERENT FEMENINA

El Bot no es presenta a jugar a Deltebre
El Bot no es va presentar a jugar a Deltebre. Arran de les incidències del partit de la primera volta, aquesta va ser la decisió de la directiva del club botenc.
El club terraltí ha fet un comunicat que poden trobar a la plana 2 d’aquesta
edició, on també poden llegir el que ha efectuat la UE Deltebre.
De la resta de la jornada, el Masdenverge va golejar un Ginestar que acumula tres derrotes seguides (4-1). El partit, no obstant, no es va decidir fins
els darrers minuts, amb el tercer gol local obra del pichichi Pau. Bonilla marcaria el 4-1 final. El Catalònia va guanyar al camp del cuer, l’Alcanar B (0-1) i
segueix progressant. És sisè però ja a un punt del cinquè, el Ginestar. L’Ebre
Escola va perdre el quart partit seguit, a Xerta (1-0). Segons Sisco Martí, del
Xerta, “partit fluix, sense control ni d’uns ni dels altres. Aleix Mola, en una acció embolicada, arran d’un córner, va fer l’1-0, al minut 39 de la primera meitat. A la segona meitat, l’Ebre va pressionar més amunt i va tenir diverses ocasions. Però entre que no va encertar i que el nostre porter va estar força bé,
vam poder mantenir l’1-0 que, potser, tal com va anar, va ser massa premi.

Crec que un emat hagués estat més just”. Per acabar, Sisco volia destacar que
“per un tall del subministrament a tot el poble, no hi havia aigua als vestidors.
Ho vam parlar abans del partit amb l’Ebre Escola i van entendre-ho i no van
posar cap problema. I també m’agradaria dir que als darrers minuts, un jugador de l’Ebre Escola va tenir una reacció antiesportiva i el seu tècnic, Eulogio,
immediatament, va canviar-lo. Un fet que s’ha de valorar i que diu molt del
tècnic”. L’Ascó B, reforçat, va passar per sobre el Camarles (5-0). Segons Santi, tècnic del Camarles, “tot i que potser el resultat final va ser inflat, perquè
nosaltres vam tenir les nostres opcions, no hi ha res a dir. L’Ascó B, amb els fitxatges, té un gran equip i es va imposar clarament”. Els darrers fitxatges, Marcos (3) i Gordo (2), van fer els gols. Per últim, el Tivenys va guanyar 1-6 a Benissanet. Segons David Montardit, delegat del Tivenys, “partit dominat per
nosaltres en el que vam ser efectius ja al primer temps quan vam decdir amb
el 0-3”. David afegia que “seguim millorant i fent un bon final de lliga”. Divendres passat, partit de recuperació, Benissanet-Bot (3-4).

Derrota al camp
del líder (7-0)
El Tortosa Ebre, amb baixes, va sortir golejat del
camp del líder de la Preferent, el Pardinyes, per 7-0.
Partit amb poca història. Les
noies de Xavi en la jornada
anterior no van poder jugar a
Vilafranca en tenir nombroses baixes per lesió. Així es
va comunicar amb antelació
a la Federació i al Vilafranca.
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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. Granollers
11. Europa
12. Cerdanyola
13. Vilassar
14. Muntanyesa
15. Santfeliuenc
16. Castelldefels
17. Jonquera
18. Manlleu
19. Sabadell
20. Júpiter

Tercera divisió
L’Ascó mereixia més a
Granollers (1-0).
La derrota fa que
s’allunyi de les places de
play-off d’ascens.

Una acció del partit Ascó-S. Andreu, de la jornada anterior.

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

1. Santboià

P

28a jornada, Primera catalana

27 54 27 55

2. S Cristobal

Reus-Rubí

27 43 29 51

3. Balaguer

2-1

S Cristobal-Balaguer

27 57 29 51

3-3

Santboià-S Ildefons

1-0

4. Reus

26 51 34 50

Lleida-Suburense

3-0

5. Almacelles

26 57 30 46

Vilanova-Morell

2-1

6. S Ildefons

27 43 33 43

Igualada-Rapitenca

1-0

7. Lleida

26 35 30 39

Vilaseca-Viladecans

1-1

8. Viladecans

27 29 26 37

9. Rapitenca

26 33 32 37

10. V Alegre

26 39 34 37

Almacelles-Alpicat

4-1

Rubí-Igualada (12h)

15. Suburense

26 30 45 23

Rapitenca-Vilaseca (12h)

28 92 41 66

Roquetenc-Aldeana 1-2

28 54 30 61

2. Catalònia

28 71 33 61

Catalònia-Alcanar

3-1

28 56 23 60

Roda Berà-la Cava

3-0

3. Ampolla

28 74 34 58

Ametlla-R Bítem

2-3

4. Amposta

28 50 19 57

Ulldecona-Batea

1-1

4. Aldeana

28 60 34 58

Vilalba-Godall

2-0

5. Camarles

28 54 28 51

5. R Bítem

28 60 32 57

Pinell-S Jaume

5-1

6. Gandesa

28 45 25 47

6. Perelló

28 41 37 45

7. Alcanar

28 55 49 44

8. Olimpic

28 52 57 39

9. Roquetenc

28 47 55 38

10. S Jaume

28 52 76 37

11. Pinell

28 53 53 35

12. S Bàrbara

28 47 50 33

13. Corbera

28 43 66 28

2. Valls
3. Cambrils U

28 55 58 39

Torredembarra-Tortosa0-7
Camarles-Salou

3-0

Amposta-Reddis

3-1

Gandesa-Valls

1-2

Riera-Cambrils U

1-2

28 38 47 37

PRÒXIMA JORNADA

26

8 62

Balaguer-Santboià (17h)

28 37 48 34

Reddis-Gandesa (16h)

12. Segur

28 42 55 30

Cambrils U-Torredem. (17.45h)

13. Batea

28 47 63 30

Vendrell-Roda Berà (18h)

28 37 36 27

15. Torredembarra

28 31 54 25

la Cava-Ulldecona (16.30h)

16. Catllar

28 33 66 19

Salou-Amposta (16.30h)

2

Suburense-Reus (17h)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

GF GC

1. M. Nova

83

21

Equip

71 Batea-Arnes

89

32

65

3. Amposta

73

30

60

Catllar-Camarles (12h)

4. Masdenverge

77

37

57

6. Catalònia
7. Deltebre

58
58

46
44
45

GF GC

P

1. Pardinyes
2-1

30

66

Ascó-Camarles

5-0
4-1 3. Cerdanyola

Masdenverge-Ginestar

103
74
58

34
24

58
58

Alcanar-Catalònia

0-1 4. S Pere

62

36

49

Benissanet-Tivenys

1-6 5. S Andreu

57

41

46

Xerta-Ebre E

1-0

Fatarella-Amposta

0-4

48
47
43

8. Ebre Escola

48

52

41

9. Bot

53

75

34

10. Xerta

48

59

34

PRÒXIMA JORNADA

11. Ascó

62

63

34

dissabte dia 22

12. Tivenys

50

66

34

13. Batea

50

66

33

14. Fatarella

46

62

31

15. Camarles

51

81

28

Masdenv.-Benissanet (18h)

16. Benissanet

36

71

24

diumenge dia 23

Deltebre-Bot

6. F At Vilafranca

50

32

52

46

40

8. Pontenc

54

61

39

9. At Prat

42

43

36

10. AEM

45

47

32

sus

Catalònia-Fatarella (16.30h)
Tivenys-Batea (17h)

49

40

32

Amposta-Ascó (17.30h)
Ebre Escola-M Nova (18h)
Ametlla-Alcanar (18h)

12. Molins

44

52

31

26

69

19

18. Alcanar

27

78

11

Camarles-Ginestar (17h)
Arnes-Deltebre (17h)

28 42 61 26

15. Ametlla

28 38 56 25

16. Flix

28 34 61 23

17. Godall

28 39 69 22

18. J i Maria

28 37 73 15

1-1

Pontenc-Guineueta

5-2 1. Alcanar

S Andreu-S Pere

2-2

Pardinyes-Tortosa E

7-0

Fontsanta-At Prat

1-1

2. Aldeana

Molins-La Roca

2-2 4. Olimpic

AEM-Cerdanyola

0-1

C Clar-F At Vilafranca

3-5

5. S Bàrbara
6. S Jaume

GF GC

P 20a jornada

126
92
66

23
25
46

55

13. Tortosa E

32

58

21

25

54

Corbera-Ampolla

0-3

PRÒXIMA JORNADA
dissabte dia 22
Roquetenc-Corbera (16.30h)
R Bítem-Olimpic (17.30h)
diumenge dia 23
Perelló-S Bàrbara (12h)
Vilalba-la Sénia (15.15h)
S Jaume-Ametlla (15.45h)
Aldeana-Flix (16.30h)
Godall-J i Maria (17h)
Ampolla-Catalònia (17h)
Alcanar-Pinell (17h)

RESULTATS

Equip

GF GC

P

21a jornada

59

38

53

39

32

7. J i Maria

53

61
68

58

26

46

Tortosa E-S Bàrbara

2-3 2. Alcanar

52

20

46

Arnes-Olimpic

4-6 3. Amposta

60

20

44

Alcanar-Ulldecona

5-2 4. Vinaròs

52

26

42

Ginestar-Aldeana

1-7 5. Aldeana

48

S Jaume-Rem. Bítem

2-7 6. Tortosa

51

61

0-3

Alcanar-Ametlla

1-2

Tortosa-Catalònia

4-1

Perelló-Roquetenc

1-3

26

34 J i Maria-S Jaume

1-2

69

47

31 Amposta-Vinaròs

2-1

7. Rapitenca

51

32

31

8. Ametlla

37

34

24

9. Canareu

37

59

17

10. J i Maria

31

57

14

Ametlla-Aldeana

11. Perelló

25

71

13

Catalònia-Alcanar

12. Catalònia

26

56

12

13. S Jaume

18

90

4

30
26

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte dia 22

8. Gandesa

25

Ginestar-Olimpic (11.30h)

38

73

20

PRÒXIMA JORNADA
dia 22
Roquetenc descansa

J i Maria-Tortosa E (15.30h)

9. Ginestar

descansava

Aldeana-Canareu

39

79

69

2-3 1. Roquetenc

Canareu-Amposta

At Prat-C Clar
Porqueres-S Andreu

14. La Roca

2-1

Gandesa-J i Maria

51

Guineueta-Molins
Cerdanyola-S Gabriel

Perelló-la Sénia

Rapitenca,

3. Ulldecona

Tortosa E-AEM dia 22

0-3

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

S Gabriel-Porqueres

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Flix

Veterans

R Bítem-Gandesa (15.35h)

10. Tortosa Ebre

30

75

18

19

S Pere-Pontenc

Bot-Xerta (17h)

17. Ametlla

Tortosa-Hospitalet (17h)

Equip

17h
11. S Gabriel

Batea-Riera (17h)

42

7. Porqueres

14. Vilalba

Femení 7 Ebre
26a jornada

Olimpic-S Bàrbara 3-2

Valls-Segur (16.30h)

RESULTATS

1-3

M Nova-Ametlla

2. Fontsanta

62

28 25 54 17

CLASSIFICACIÓ

P 28a jornada 4a catalana

2. Arnes

5. Ginestar

18. Salou

Femení. Preferent

Quarta Catalana
Equip

28 26 67 18

28a jornada, Tercera catalana

diumenge dia 23

14. Roda Berà

17. Riera

P

dissabte dia 22

Viladecans-S Cristobal (17h)

26 25 48 17

RESULTATS

1. la Sénia

11. Ulldecona

26 32 45 29

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

1-1

28 48 48 35

14. Vilaseca

PRÒXIMA JORNADA
Ascó-Palamós (avui dijous 18.30h)
Santfeliuenc-S Andreu
Manlleu-Sabadell
Europa-Terrassa
Figueres-Cerdanyola
Vilafranca-Peralada
Júpiter-Granollers
Vilassar-Muntanyesa
P Mafumet-Castelldefels
Olot-Jonquera

2-2

10. Hospitalet

V Alegre-Vilanova (12h)

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

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

P
71
68
58
55
53
48
48
44
43
42
41
40
40
39
39
36
32
31
31
17

Hospitalet-Catllar

dissabte dia 22

26 35 47 31

GC
30
19
31
37
26
32
48
35
37
48
30
48
40
39
39
40
27
50
52
44

Segur-Vendrell

PRÒXIMA JORNADA

13. Alpicat

GF
60
58
52
47
41
39
47
37
35
42
24
41
32
29
37
29
14
31
32
25

28 65 20 68

1. Tortosa

28 37 39 36

diumenge dia 23

P
4
7
7
8
10
9
11
7
10
15
12
13
13
14
12
15
15
12
16
16

Equip

Morell-Almacelles (17h)

27 34 49 34

17. Morell

E
8
5
10
10
8
12
9
17
13
6
11
10
10
9
12
9
11
16
10
12

RESULTATS
P

9. Vendrell

Alpicat-Lleida (16h)

26 40 45 35

16. Rubí

G
21
21
16
15
15
12
13
9
10
12
10
10
10
10
9
9
7
5
7
5

28a jornada, Segona catalana

8. la Cava

12. Vilanova

CLASSIFICACIÓ

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

33a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

7. Reddis

11. Igualada

RESULTATS

Segona catalana

Primera catalana
Equip

DIJOUS 13
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15. Guineueta

30

89

13

la Roca-Fontsanta

16. C Clar

36 126

3

F At Vilafranca-Pardinyes

Aldeana-St Jaume (16h)
Diumenge dia 23

11. Rem Bítem

36 101

13
Ulldecona-Arnes (11.30h)

12. Arnes

19

81

5

Alcanar-S Bàrbara (18h)

Perelló-Tortosa
S Jaume-Rapitenca
Vinaròs-J i Maria
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: PERELLÓ I FLIX

RAÜL (Batea)
VILANOVA (Camarles)

COSIDO (Catalònia)
OMAR (Amposta)
ERIC (Perelló)

Top Secret

YURI (Flix)
SAMU (Ampolla)

*Crec que és massa càstig la sanció de 4 partits tancat el camp del Flix. Amb 1 sobrava.
* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desas"Patejar el cap a Yuri i invasió de camp a Sant Jaume fou 1 partit. Roçar amb una mà a
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
un àrbitre, per al Flix són 4 partits", diuen des de Flix.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aques*La pancarta que va rebre l'afició del Gandesa al Valls deia: "Nosaltres no és venem, club
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
petit però exemplar, no embruteu la nostra història".
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
*En els últims sis anys, l'Alcanar ha tingut aquests presidents: Paolo Medina, Javier
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
Queralt, Toni Muñoz, Miguel Reveter i l'actual, Oriol que és gairebé segur que no seguirà
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
la propera campanya.
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
*El tècnic Xavi Cid va fer debutar a Jordi Aliau, cadet de primer any. Té 15 anys i és molt
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
tècnic i creatiu. Visca la joventut. ¿Per quan una reglamentació que obligue a jugar tres
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria
juvenils de titulars en tots els equips?
caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
*Dos jugadors van trucar a un entrenador ebrenc: "no podem venir a l’entrenament. No
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar
ens trobem bé”. El tècnic els va respondre: "Vosaltres veniu a l'entrenament i us miraré a
Estupiñà a la banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai
la cara i vere si esteu dolents o no".
sé sap si podria ser-ho.
*Els millors equips de la segona volta fins a Tercera catalana són Catalònia 28 punts, la
Sénia i Tortosa 27, Perelló 24, Remolins-Bítem i Camarles 23, Ampolla 22, la Cava i
Aldeana 19, Gandesa 18, Sant Jaume i Ulldecona 16, Pinell i Amposta 15, S Barbarà i
Corbera 14, Roquetenc, Alcanar i Godall 13.
*És un secret però cal explicar-ho. El dia 2 va ser l'aniversari de Michel. Per ell no passen
els anys. Està cada dia més jove. Seran els nous amors? Serà el seu running? Seran les
seues meditacions diàries? No ho sé. Només sé que sense Michel no podríem viure al futbol ebrenc. El diumenge del seu aniversari va gravar la Rapitenca pel matí, va fer el muntatge i va marxar a l’Ampolla. Més muntatge i programa en directe. Quin aniversari! I ell
feliç.
*Els únics equips de catalunya imbatuts són: Tossa, Parets, Torregrosa i Móra la Nova. I
la federació no és capaç de crear un trofeu als equips que no han perdut ni un partit.

ÀLEX ALEGRE (Aldeana)

RAÜL ARROYO (Pinell)
EMILI (R. Bítem)
VIRGILI (Tortosa)

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)
Caballos (Catllar)
Miguel (Batea)
Ferri (Valls)
Eric (Cambrils U)
Dani (Cambrils U)
Carles (Camarles)
Amado (Ulldecona)
Sergi José (Rap)
Samu (Cambrils U)
Ivan (Amposta)
Molina (Valls)

3A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

26
21
19
18
16
14
13
13
13
12
11
10
10
10
10

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)
Emili (R Bítem)
Regolf (Ampolla)
Marc Alegre (Roqu.)
Gallego (Ampolla)
Pedrosa (Perelló)
Baiges (S. Bàrbara)

1) Dalt a l’esquerra: directiva del
Camarles.
2) Dalt a la dreta: coordinadors del
Tortosa futbol 7.
3) Baix a l’esquerra: directiva del Batea,
d'esquerra a dreta: Òscar, Joan, Miquel
(president), Joan Caldu, Albert i Manuel
Roca.
4) 3 misters que semblen actors de
Hollywood, abans del programa de Canal
TE: Parra, Poy i Molinos.

4A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

31
21
19
18
17
17
15
14
14
14
13
13
12
12
12

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

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

GOLS
33
23
22
18
18
18
18
16
16
15
15
14
14
13
13

ESPORTS
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‘SEMPRE S’APRÈN MÉS DELS ERRORS, QUE DELS ENCERTS’
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El Mascherano de l’Ampolla

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: MARC PERELLÓ
Pregunta: Qui t’ha donat
més suport en el futbol?.
Resposta: El meu pare,
sempre, en els moments
bons i en els que no. En el
meu cas puc dir que he
tingut el millor pare del
món, i que sóc un gran
afortunat. No és poden
explicar totes les coses que
ha fet per mi, en el futbol i
en la vida en general.
Necessitaria dues vides per
compensar-li tot el que ha
fet i tot el que fa. Sempre
recordaré els esforços que
feia per portar-me a jugar
a Tortosa, a l’Aldea...
Només una persona que
pensa amb el seu fill abans
que amb ell, pot fer aquestes coses. Gràcies papa.
P: El millor consell que t’ha
donat el teu pare?.
R: Esforçat i entrena al
màxim per a millorar,
escolta sempre l’entrenador i no et baralles.
P: El teu lema?.
R: Esforçat per ser el millor
en el que facis.
P: Has plorat en un partit?.
R: Si, en un partit quan era
infantil, jugàvem a preferent en l’Ebre Escola i vam
anar a Barcelona, no vaig
jugar ni un minut, i em
vaig disgustar molt.
P: Compta’m una anècdota de la teua trajectòria
esportiva?.
R: Un any amb la Cava si
no recordo malament, a 6
jornades del final de lliga,
anàvem primers a 6 punts
aproximadament
del
segon i una mica més del
tercer. Ho vam veure fet i
al final no vam pujar, vam
quedar tercers empatats a
punts amb el Catllar. El
Jesús i Maria va pujar com
a primer. Això et demostra
que fins el final no es pot
badar.
P: Moment màgic del dia?.
R: Quan arribo a casa, veig
les dos petites i m’abracen
com si feia dies que no em

veiessin.
P: Què t’hagués agradat
ser?.
R: Realment avui per avui
tinc el que volia, una família que m’estima, amb una
dona que sempre em fa
costat amb tot i uns amics
que quan els necessito
sempre estan, un treball a
una Llar d’Infants que
m’apassiona, i, des de fa
un any, dos xocotetes que
són l’alegria i l’amor de la
casa. Demanar per demanar, m’hauria agradat arribar més lluny en el futbol i
viure d’aquest.
P: Una illa amb 50 noies
un mes, què faries?.
R: Intentar tornar a casa el
més ràpid possible amb la
meva dona que, per a mi,
és la millor amb tot.
P: El fracàs no existeix. Tot
és aprenentatge?
R: És la pura veritat, la vida
són experiències i aquestes
són les que et formen com
a persona, com a jugador,
com a entrenador...i has
d’equivocar-te per aprendre, sempre s’apren més
dels errors que dels
encerts.
P: Què t’agrada llegir,
l’Sport, el Més Ebre o el
Play Boy?.
R: El Més Ebre, sempre el
llegeixo i m’agrada molt,
s’ha de valorar la feina que
esteu fent.
P: Quan vas conèixer a la
teua parella?
R: Estic casat amb l’Alba i
tinc dos nenes petites bessones, l’Ària i la Nira. Ens
vam conèixer molt jòvens,
amb 18 anys; com totes
les parelles hem passat
pels nostres alts i baixos,
però sempre vaig tenir clar
que era la persona amb la
que volia compartir la vida,
i actualment ho tinc tot
amb ella i puc dir que sóc
molt feliç.
P: Te’n recordes molt de
Pitarque?.

R: Sí. Sempre em pregunto
fins on hagués pogut arribar, de ben segur que ara
el veuríem per la tele,
jugant al futbol professional. Era un referent per
tota la colla i sempre el
tenim present. M’hagués
encantat poder-li presentar les meves petites, tot i
que sé que des de allí on
està sempre ens ajuda. Se’l
troba molt a faltar, de
vegades la vida és molt
injusta. Aquest és un cas.
Això no hauria de passar.
P: Trajectòria.
R: Vaig començar al base
del CF Ampolla, després
quan no hi havia futbol 11
vaig anar a l’Ebre Escola.
Més tard a l’Aldeana i al
juvenil de l’Amposta, tornant a l’Aldeana al primer
equip a la primera regional.
Vaig
tornar
a
l’Ampolla i llavors vaig fitxar per la Cava, on dels 5
anys que vaig estar, 2 han
estat els millors de la meva
vida futbolística, tant en
rendiment com en bon
ambient dins al vestuari.
Vaig tornar a l’Ampolla, i
fins ara.
P: Els teus millors entrenadors?
R: En gestió de grup, Santi
Forner, a la Cava. Ens ho

vam passar molt bé amb
ell i vam riure molt, fet que
va ajudar a formar la pinya
que vam ser, crec que en
aquestes categories és el
60% de l’èxit, una plantilla
unida i amb ganes, és gran
part de l’èxit que pugues
assolir. Pels entrenaments,
Jordi Fabregat, només el
vaig poder disfrutar una
pretemporada, que va ser
la que vaig acabar del
juvenil i vaig fer-la amb el
primer
equip
de
l’Amposta. Però en vaig
tenir prou amb aquest
temps.
P: T’agrada entrenar?
R: M’encanta i m’apassiona, actualment estic entrenant l’Amposta juvenil i
estic disfrutant. Tinc un
grup molt noble i estic
aprenent molt d’ells.
Esperem tenir una mica de
sort i aconseguir l’objectiu
de l’ascens a preferent,
que fa anys que l’Amposta
no pot aconseguir en juvenil.
P: La frase que mai oblidaràs i que et va dir un
tècnic?
R: L’any passat amb
Baltasar Capera, tot i ser
un mal any de reultats, en
gestió interna del vestuari
ens ho vam passar molt bé

By: Joaquin Celma

amb ell. El meu company i
amic Paco Casas va fallar
una jugada i Balta li va rectificar l’acció. Paco li va
demanar que el canviés.
Després va fer una gran
jugada de xilena i casi fa
gol, i Balta li va dir cridant:
‘no et canviaré, ets lo
millor!!!’.
P: Un company curiós?
R: Xixo, és el jugador que
he conegut que més
rebots pot endur-se en un
partit, cada pilota dividida
sempre és d’ell. És un crac.
P: Millor jugador ebrenc
amb el que has jugat?.
R: Tècnicament, Ferran
Roig, vam coincidir a la
Cava i actualment tinc una
molt bona amistat amb ell.
Com a conjunt de tot, diria
que Jaime Llorente, ell sol
sempre feia perill.
P: El més ‘caxondo’ al vestidor?.
R: Destacaria a Eric
Garrido, actualment al
vestidor de l'Ampolla, és
un riure constant gràcies a
ell.
P: El partit que mai oblidaràs?
R: El més bonic que he
jugat ha estat la CavaJesús i Maria, el camp
estava a ple, quan passaves prop de la grada, no
escoltaves els companys
de l’ambient que hi
havia... és un partit que no
oblidaré mai, a part vaig
poder marcar de penal el 3
a 1.
P: Jugador que admires?
R: Ruibal, amb qui he
jugat diversos anys, un
jugador espectacular, al
que mai he vist fer res
qüestionable de cara a un
company, entrenador o
rival. És un exemple a
seguir dins un vestidor. No
hauria de deixar-ho mai.
P: Què és el més emocionant que has viscut dins
d’un camp?
R: Sempre recordaré una

patada que em va donar
Gumiel (llavors no ens
coneixiem i ara som bons
amics) al camp de
l'Ampolla fa molts anys. Jo
i el meu millor amic Paco
Casas estàvem enfadats i
llavors no ens parlàvem. Al
veure la patada Paco va
ser el primer en preocuparse i veure com estava, des
de llavors vam tornar a ser
el que érem i el que sempre serem.
P: Què és el que t’ha aportat el futbol?
R: Moltes amistats, sempre
estaré agraït a Sergio
Navarro per donar-me l'oportunitat de jugar amb la
Cava, fet que em va fer
coneixer i crear moltes
amistats que encara conservo, vam crear un grup
que crec que ja no tornaré
a viure com a futbolista,
vaig disfrutar moltíssim.
P: Has ajudat a cap company?
R: Ara que sóc dels més
veterans del vestidor,
intentes parlar amb els
joves perquè tinguin pasciència, ells es desanimen
de seguida quan no
juguen, i han de saber que
tindran la seva oportunitat
i els seus minuts.
P: L’ascens enguany estarà
molt disputat.
R: Molt. Penso que arribem en un bon moment a
la fase decisiva i amb
il.lusió per poder ocupar la
segona plaça, la primera
està ja un xic llunyana.
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Per Setmana Santa:
Canelons de bacallà

INGREDIENTS PER 4 RACIONS:
18 plaques de canelons.
600 grams de bacallà dessalat, esmicolat i sense espines.
2 decilitres de nata liquida.
50 grams de mantega.
1 ceba picada.
1 cullerada de farina.
2 fulles de llorer.
½ tassa de nous picades.
1 cullerada de julivert picat.
Nou moscada.
Sal i pebre

Vols anunciarte?

diarimés
ebre

INgREDIENTS

PREPARACIó

1 quilo de ceba tallada
finíssima
80 grams de mantega
100 grams de formatge
parmesà ratllat
8 cullerades de tomàquet
concentrat
½ litre de llet
1 cullerada de julivert picat
Sal i pebre.

En un recipient de fons
gruixut fondre la mantega i
ofegar la ceba a foc molt
suau, fins que estigui tova
i comenci a daurar. Afegir
el tomàquet, el julivert, la
llet, el formatge parmesà,
la sal i el pebre. Remenar
fins a obtenir una salsa
untuosa.

ELABORACIÓ:
En una cassola amb mantega daura la ceba. Ofega la farina i afegeix el bacallà, que cogui 2 minuts. Després afegeix el julivert, el llorer, les nous, la nata i la nou moscada.
Salpebra al gust i farcir els canelons.
(Opcional) cobrir-ho amb una salsa de ceba
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

En l’àmbit familiar hauràs de vigilar, últimament els teus interessos interfereixen en el
conjunt familiar i si no tens cura podràs perdre molt.

Actualment et trobes en un gran moment, gaudeix-lo i aprofita per ajudar a les persones que
tens al teu voltant, però no deixis que et contagiïn la negativitat.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

La vida social cal cuidar-la, no frenis ara amb
el bon temps es moment de sortir i no parar.
Les setmanes son llargues i els festius curts,
aprofita!

Últimament ho veus tot fosc, però recorda que
la llum la pots trobar en el teu interior, és qüestió d’actitud i confiar en les persones adequades. Deixa’t estimar i cuidar!

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

No siguis tan responsable, cal ometre’n alguna de tant en quan i gaudir més dels plaers
del temps lliure, massa responsabilitat et
passarà factura.

La feina és molt important però no ho es tot en
aquesta vida, modula el teu volum de productivitat i implicació perquè patiràs les conseqüències.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Has superat amb èxit la proba dels teus
companys. Ara és el moment de superar la
de persones realment especials al teu dia a
dia, segur que ho assoleixes.

MÉS EBRE RECOMANA

PASSATEMPS
SOLUCIó

UNIVERS

No t’entestis en aspectes que no et portaran
a cap banda, sigues selectiu en les teves
batalles, ja que la victòria no sempre es el
que tu et penses.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Aprofita el que queda, la lluna plena decreix
i amb la lluna nova arribaran noves directrius
que seguir, i no podràs eludir aquestes obligacions.

Els teus conflictes interns han de ser menys
importants del que creus, ordena’t els pensaments i no et precipitis... Les coses tenen
menys importància del que creus.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Tantes sortides suposen que deixis de banda
relacions més intrínseques que les esporàdiques actuals, no es habitual en tu. Pensa bé i
actua.

Intenta rebaixar la teva carrega interna
d’estrès, no es pot anar així el dia a dia, repercuteix als qui t’envolten i afecta les teves relacions socials i familiars. Frena.

Vols anunciarte?
Aquest es el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT

877 180 170
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

www.mesebre.cat

SOLAR EN VENTA
RIBARROJA
CON PROYECTO

classificats

diarimés
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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

RELAXÑ

SE VENDE
LICENCIA
DE TAXI
EN L'AMETLLA
DE MAR
POR JUBILACIÓN
TEL 619762458
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290
Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes circuits sencers. Passo a recollir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.
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

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

TORTOSA

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258
612 569 430

diarimés
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L’ENTREVISTA

PARLEM AMB

Isabel Carrasco

David Piñana
Un llibre que pot revolucionar el futur de la Física Cosmológica: Aristòtil, Newton, Einstein, ...
ries que intenten explicar
que pot succeir en aquestes
dimensions tan petites
(DSR, CDT, ...).

ACTUALITAT
ME: Un enginyer industrial
apassionat pel cosmos.
Quan i per què comença
aquesta passió?
David Piñana: Des de sempre m'han interessat tots els
temes relacionats a explicar
l'Univers i al com la humanitat hem arribat fins al dia
d'avui. Saber on som, com
hem arribat i cap a on
anem.
La
Física
Cosmològica i els seus
avenços els he anat seguint,
a part de la física que vaig
estudiar a la carrera
d'Enginyeria, a través de
lectura de llibres, articles,
revistes i documentals.
Sempre he intentat estar al
dia sobre els últims avenços
i descobriments, el que es
diu "estat de l'art" de les
diferents disciplines científiques, i molt concretament a
la Cosmologia i la Teoria
Quàntica.
ME: Estàs a la tercera edició
del teu llibre "El Arcoíris
Fractal (Más allá de
Nuestro Universo)". Un llibre que parla de la cosmologia del XXI i on comentes
que no som el centre de
l'Univers entre moltes
altres afirmacions. A pesar
dels avenços, dels estudis i
noves teories, l'Univers
segueix sent un gran desconegut?
DP: Encara que s'ha avançat
molt (sobretot durant els
últims dos-tres segles),
seguim tenint molts dubtes
sobre l'Univers. Com a
exemple, la matèria i energia que coneixem de tot l'univers, només representa el
5% de la qual es creu que hi
ha, i això ens dóna una idea
de fins on estem de conèixer tot l'Univers. Com explico en el llibre, aquest avanç
s'ha anat realitzant tant cap
a les escales grans (planetes,
sistema solar, galàxies,
cúmuls de galàxies, el
Nostre Univers, ...), com
cap a les petites (cèl·lules,
molècules, àtoms, protons,
quarks, cordes, ...), i ara
encara estem ampliant
aquest espectre. Però és
curiós que la humanitat
sempre ens hem comportat

matèria, energia, temps,
buit... es poden considerar
conceptes emergents propis
de la nostra escala, però que
no tenen cap sentit per a
altres escales, en les que
poden aparèixer altres conceptes que desconeixem
actualment.

molt
egocèntricament
creient que tant nosaltres
com la Terra érem el centre
de l'Univers (Teoria geocèntrica o ptolomeica), i segle
rere segle s'ha anat comprovant que això no és així,
i en el llibre es proposa un
altre gran salt en aquesta
direcció: tampoc la nostra
escala espacial està al centre
i, segurament hi haurà infinites escales espacials tant
cap el gran com cap al petit,
i nosaltres estem en una
escala aleatòria dintre d'aquest "Arcoíris".
ME: Planteges noves teories sobre l'Energia, la
Matèria, la Relativitat, el
Temps...

DP: En el llibre es presenten
les últimes Teories que tracten sobre aquests límits
escalars, i que intenten
explicar els fenòmens que
allí apareixen i que no es
poden explicar amb les teories actuals: Matèria i
Energia Fosca, Principi
d'Incertesa, Dualitat onapartícula, ... Per exemple, la
Matèria Fosca no és més
que un concepte que els
científics han proposat per
explicar el moviment de les
galàxies que no segueixen
les lleis de Newton. Però hi
ha altres teories alternatives
(MOND, TeVeS, MOG, ...)
que donen altres opcions, i
en el llibre es proposen
altres alternatives a conside-

rar que podrien explicar-ho,
lligades a l'Escala Espacial: la
possible emergència d'altres
forces diferents de les
actualment
conegudes
(Gravetat, Electromagnètica
i Nuclears feble i forta). A
part de presentar totes
aquestes teories, l'aportació
més gran del llibre és el de
presentar un Marc General
Escalar que pot ajudar a
entendre millor tots aquests
conceptes, lleis i teories. I
proposar
que
l'Escala
Espacial s'hauria de considerar com una variable per
enllaçar
els
diferents
Paisatges Escalars.
Així mateix, conceptes tan
habituals per a la nostra
escala com poden ser la

ME: Que hi ha més enllà?
DP: Cap a les escales més
grans, el que jo crec que hi
ha més enllà dels límits del
Nostre Univers és la proposta realitzada per diversos científics (segons la
Teoria de Cordes) en la qual
podria
haver-hi
un
Hiperespai de més dimensions espacials que el nostre
(4 com a mínim) i on
podrien haver-hi milions
d'altres Universos com el
nostre però amb diferents
dimensions espacials, constants i estats d'evolució
(explotant o fent implosió).
És el que L. Susskind denomina el Paisatge Còsmic, i
en el qual els diferents universos es crearien i es destruirien com les bombolles
de gas en un got amb
refresc. I cap a les escales
més petites, també seguint
una de les opcions de la
Teoria de Cordes, jo crec
que podrien haver-hi uns
Micro-Universos (Espais
KK: Kaluza-Klein) de 6
dimensions espacials, que
formarien el que coneixem
com espai buit, que no
estaria tan buit, sinó que
seria un superfluid format
d'aquests elements tan
petits (gairebé com la
dimensió de Planck). I on al
seu interior podrien haverhi altres conceptes i lleis
desconeguts actualment
per a nosaltres. Hi ha teo-

ME: Que en diuen del teu
llibre els Físics?
DP: No ha estat mai la
intenció del llibre la de presentar
demostracions
matemàtiques ni evidències
observables, sinó més aviat
presentar aquest Marc
General amb propostes
conceptuals i amb les teories més noves que darrerament s'estan tractant:
Fractal, Emengència, relativitat Escalar, ... I podem
veure que, en general,
encaixen molt bé dins d'aquest Marc Escalar. He presentat el llibre a diversos
Físics importants que han
considerat la Proposta de
molt interessant, i que consideren que pot ser el futur
de la Cosmologia, però
diuen que mentre no es
presentin resultats concrets
(demostracions, evidències
I prediccions) no pot ser
considerada com Física,
encara que podria encaixar
com Filosofia Cosmològica.
He pogut veure que la
comunitat científica és molt
hermètica i escèptica.
Utilitza els anomenats
"referees" (àrbitres) que
són figures d'alt nivell que
són especialistes en certs
temes, i que són els que
estableixen (extraoficialment) quan una proposta
és interessant o no ho és, i
que marquen les tendències a seguir (Matèria
Fosca, Teoria de Cordes...),
encara que, moltes vegades, tampoc es disposin
d'evidències clares de la
seva veracitat. És un entorn
molt reticent als canvis i a
les noves propostes.
Però estic convençut que a
partir d'ara que la Teoria de
Cordes (i altres ToE en
general) es troba en un
camí sense sortida, i que
fan falta canvis importants
d'enfocament, que la proposta del llibre pot tenir
més auge, i que en un futur
no molt llunyà serà una
tendència general a considerar. Confio que la nova
generació de joves físics
vegin en ella una línia de
recerca a seguir durant les
properes dècades.

