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Terres de l’Ebre. Expoebre obre portes avui
divendres a Tortosa. A l’Ametlla de Mar
tindrà lloc la Diada de la Tonyina Roja,
també aquest cap de setmana. P4

Esports. El rasquerà Josep Gonzalez, porter
del CF Arnes, va perdre la vida en un
accident de transit, als 20 anys. El futbol
ebrenc torna  a estar de dol.                    P14

Amposta. El Ple va aprovar la modificació
del pressupost per a noves inversions, amb
el recel de l’oposició que es queixa
“d’improvisació del govern d’ERC. P5Av
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Albert Montañés s’acomiada del tenis professional, al torneig Godó

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta ha aprovat un document on es deixa
constància de la seva posició contrària al projecte de construcció de 3 nous parcs eòlics a Vilalba, la
Pobla de Massaluca i Batea. Carles Luz, alcalde de Gandesa, està d’acord amb la DO perquè “la Terra
Alta ja ha cobert la quota d’implantació eòlica”. Les reaccions no s’han fet esperar. P2 i 8

La DO Terra Alta, contrària als nous parcs eòlics

El tenista de Sant Carles de la Ràpita, de 36 anys, ha posat punt i final a 18 anys de carrera professional després d’haver participat al tor-
neig Barcelona Open Banc Sabadell. En la segona ronda va caure contra Feliciano López per un doble 6-2. Montañés va anunciar abans
del torneig que aquest seria el seu últim com a jugador professional. El tenista ebrenc va conquerir sis títols de l'ATP i va arribar a ser el
número 22 del rànquing mundial el 2010. Un rapitenc universal, que ha estat un gran ambaixador del seu poble i de les Terres de l’Ebre arreu
del món. La seua trajectòria professional fa que sigui una llegenda del nostre esport. FOTO: TWITTER ALBERT MONTAÑÉS P14

PER MÉS INFORMACIÓ... VEURE PLANA 2
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La Marató de Donants de Sang a Tortosa arriba a la desena edició

AVUI DIVENDRES, A L’AUDITORI FELIP PEDRELL, DE 10 A 22 H.

Tortosa viurà avui divendres una
edició me ́s de la Marató de
Donants de Sang, que enguany
arriba al seu desè aniversari. El
Teatre Auditori Felip Pedrell serà
un any me ́s l’escenari d’aquesta
activitat especial, que se celebra-
ra ̀ de 10 a 22 hores.
Com cada any, i amb l’objectiu de
facilitar la donació, les persones
que vulguin participar a la
Marató de Donants de Sang a
Tortosa poden reservar hora a
través del web donarsang.gen-
cat.cat.

Activitats durant el dia
El Teatre Auditori Felip Pedrell
també serà l’escenari d’un munt
d’activitats paral·leles a la Marató
de Donants de Sang. Així doncs,
al seu interior es podrà veure des
d’un recital de violí fins a l’Orfeó
Tortosí, a me ́s de les actuacions de
la Tuna Folk o el Cor Flumine
entre altres.
A l’exterior del teatre, hi haurà
disc-jockey, exhibicions de twir-

ling i de diferents tipus de música
i dansa. Durant les dotze hores
que durarà la Marató de Donants
de Sang a Tortosa tambe ́ hi haurà,
a més, diferents tallers.
A mesura que avanci el dia, s’ani-
rà actualitzant el marcador elec-
trònic amb els donants que es
vagin comptabilitzant. L’etiqueta
#MSangTortosa servirà per difon-
dre l’esdeveniment a les xarxes
socials.

‘La teva sang diu coses.
Comparteix-la’
Aquest és l’eslògan de la Marató
de Donants de Sang, que vol
posar de relleu la informació que
es pot saber d’una persona a par-
tir del grup sanguini: com ara de
qui pot rebre sang, a qui pot
donar-ne o quins usos pot tenir la
seva sang. Es calcula que dels gai-
rebé 33.800 habitants que hi ha a
Tortosa, 15.185 són del Grup A;
1.350 del Grup AB; 2.362 del
Grup B; i 14.846 del Grupo 0. A la
darrera edició van participar 876

persones, 191 de les quals ho van
fer per primera vegada. Hi ha
molta literatura sobre els grups
sanguinis i com determinen coses
com la necessitat d’una dieta
adaptada a cada grup o com
influeixen en la personalitat. 
Cone ̀ixer el grup sanguini és bàsic
en cas de necessitar una transfu-
sió de sang.

10 anys de Marató
216 persones van participar l’any
2007 de la primera Marató de
Donants de Sang a Tortosa. Deu
anys després, aquesta és una de
les maratons més importants de
Catalunya pel que fa al número
de participants.

‘La teva sang diu coses. Comparteix-les’ és l’eslògan d’aquesta marató que estarà dedicada als grups sanguinis 

Editorial 1 de maig: Festa dels Treballadors/es o l'Atur de Festa?
El 2016, el conjunt de l'Estat va tancar amb un total de 3.702.974 desocupats. El nombre de desocupats inscrits a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya va
baixar entre novembre i desembre en 9.334 persones, el que representa una caiguda del 2,02%.Unes xifres que segueixen sent escandaloses i que segueixen afec-
tant un percentatge molt alt de la població activa i més ben formada dels darrers temps. La taxa d'activitat i d'ocupació ocupa uns dels darrers llocs del rànquing inter-
nacional amenaçant seriosament la viabilitat futura, tant de l'Estat del benestar com del sistema piramidal de pagament de les pensions de jubilació. Massa pocs tre-
balladors productius per suportar el pes creixent d'una societat envellida, en un entorn institucional de corrupció impenitent i generalitzada. La taxa d'atur juvenil és
senzillament vergonyosa. Ens podem permetre que joves ben formats, receptors de tanta inversió pública durant llargs anys de formació en escoles públiques, aban-
donin el mercat de treball i el país com a conseqüència del desànim i de l'atur de llarga durada? La pèrdua d'aquests treballadors potencials hipoteca el futur col·lec-
tiu i, a més, la seva desaparició de les llistes oficials d'aturats alimenta la il·lusió que la taxa d'atur disminueix. Aquest és el món real i no un conte de fades que s'en-
testa a voler presentar-nos una recuperació, que al nostre territori, sembla inexistent.

El Govern Municipal de l’Ajuntament de Batea informa:
1.- Que hem rebut notificació de la CUTE del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en la qual se’ns notifica
l’informe favorable referent al Pla Especial Urbanístic per la implanta-
ció dels parcs eòlics “Punta Redona” i “Tres Termes” per l’empresa
Eòlica Tramuntana 72, SL. 2.- En aquest acord de la CUTE es dóna
trasllat de l’acord a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació, per tal de prosse-
guir amb la tramitació.
3.- Que el Govern Municipal després d’estudiar el tema ha decidit
convocar de forma urgent un Ple per tal de decidir l’oposició a aquest
acord i a la tramitació d’aquesta implantació eòlica. 4.- Manifestar que
qualsevol tramitació d’instal·lacions eòliques no s’ha de fer mitjançant
la figura de Pla Especial Urbanístic, sinó que s’ha de fer tenint en
compte i mitjançant els Plans urbanístics municipals. 5.- Manifestar
que el present i futur de Batea i del conjunt de la comarca està basat
amb la vinya i el vi, i que qualsevol desenvolupament industrial al
municipi o a la comarca no ha de ficar en perill aquest sistema de vida.
6.- Manifestar que la decisió de la implantació eòlica no es pot fer a
esquenes dels municipis i no ho pot decidir la Generalitat de Catalunya
i l’empresa eòlica, sinó que ha de ser decisió dels municipis i del terri-
tori.

Govern Municipal de l’Ajuntament de Batea

Comunicat de l’Ajuntament de Batea

IMPLANTACIÓ DELS PARCS EÒLICS ‘PUNTA REDONA’

Movem Tortosa-Entesa, a traveś del grup parlamentari de CSQP, va registrar una
bateria de preguntes al Departament de Salut sobre la proposta de creacio ́ del
Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, Jordi Jordan, ha anun-
ciat que es vol saber quins motius justifiquen la creació del mateix no trobant les
garanties de diferencies de model organitzatiu i de gestió entre la proposta de
Consorci Sanitari de Lleida, que s’ha aturat, i la proposta de Consorci Sanitari de
les Terres de l’Ebre. Així mateix, Jordi Jordan, ha recordat que la Sindicatura de
Comptes ha advertit que els consorcis sanitaris cometen irregularitats en la con-
tractació degut a no respectar la normativa pub́lica de contractes i adjudicar de
manera discrecionals serveis i subministraments amb diners pub́lics al temps que
afavoreixen una major opacitat en la gestió sanitar̀ia, i eś per això, que es vol
saber com afectara ̀ a les plantilles i les condicions laborals dels professionals que
actualment treballen als organismes que es pretenen integrar, i tambe,́ com afec-
tara l’assignació dels recursos que el CatSalut destina a la Regió Sanitar̀ia i quina
part del pressupost s’hi destinarà. Finalment, el grup municipal de Movem
Tortosa tambe ́ vol saber quines entitats formaran part del Consorci de les Terres
de l’Ebre i si es donara ̀ entrada a alguna entitat privada, i si aixo,̀ suposarà la uti-
lització de les infraestructures i serveis públics de salut per a realitzar activitats i
serveis privats, i si fos així, en quines condicions. Es per tot aixo ̀ que Movem
Tortosa espera la resposta de Salut i estara ̀ atent a que la proposta de Consorci
Sanitari no permeti la mercantilitzacio ́ de la sanitat a les Terres de l’Ebre.

GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA-ENTESA

Sobre la creació del Consorci Sanitari

MOVEM TORTOSA
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Aldover inicia la temporada de
correbous sense incidents

“Aquesta ha de ser la dinàmica durant tot l’any”
Coincidint amb l’inici de la temporada de bous, dissab-
te es va presentar públicament la Plataforma
Alternativa a la Festa Taurina Terres de l’Ebre (AFTTE).
L’organització reuneix un col·lectiu que aspira a un
model diferent de festes populars al territori i té l’ob-
jectiu de fer pedagogia. La portaveu, Nídia Capafons,
va explicar que la idea és “promocionar i proporcionar
altres activitats perquè no es digui que si treuen els
bous no hi ha festa”. Des de la Plataforma apunten
que la seva actitud és “conciliadora” i que no busquen
l’enfrontament amb els taurins, tot i que admeten que
“és possible que s’escalfi l’ambient” arran de la creació
del moviment. Nídia, en la presentació, va explicar que
una de les claus és que es coneguin els diners públics
que es destinen a les festes amb bous per saber si seria
millor gastar-los en un altre tipus de festa. El planteja-
ment inicial de la Plataforma és que s’haurien d’acabar
pràctiques com el bou embolat o el capllaçat. 

‘La gent decidirà on vol anar’
Ximo Martí, president de l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, sobre la
creació de la Plataforma, deia que “sempre han hagut
festes alternatives a les festes amb bous però mai s'han
instaurat per falta de participació. Aquesta Plataforma
encara no ha fet cap proposta, però no hi ha cap pro-
blema que la faci. Al contrari. Estan en tota la disposi-
ció. Nosaltres el que volem dir és que és la gent la que
decideix quina festa vol i on vol anar i millor si té alter-
natives, i que cadascú faci el que més li agradi”.

ES VA PRESENTAR DISSABTE

Coincidint amb Sant
Jordi, Aldover ha
iniciat la temporada
de correbous sense
incidents. Els aficio-
nats esperen que
aquesta sigui la
tònica durant tot
l’any. Ximo Martí,
president de
l'Agrupació de
Penyes i Comissions
Taurines de les
Terres de l'Ebre,
comentava que
“partint de la base
que les festes de
bous són legals i la
nostra està datada
del segle XVI, el
més normal és que
es desenvolupi de
forma festiva i amb
molta participació
com ja va sent habi-
tual, i sense cap

incidència com va
succeir a Aldover”. 
Del fet que la
Coordinadora per
l'Abolició dels
Correbous (CAC)
ha registrat al

Parlament una nova
ILP, aquesta vegada
per acabar "definiti-
vament" amb tots
els tipus de tau-
romàquia al país,
Ximo aclaria que “la

llei que regula els
bous va ser aprova-
da per un ampli
consens del
Parlament de
Catalunya, per tant
estem tranquils en

aquest sentit”. Es
preveu que el nom-
bre d’actes amb
bous sigui similar al
de l’any passat,
tenint en compte
que Roquetes
podria recuperar els
festejos, després de
deixar de celebrar-
ne al 2016.

Plataforma Alternativa a la Festa
Taurina Terres de l’Ebre (AFTTE)

“Es preveu que el

nombre d’actes

sigui similar al de

l’any passat,

tenint en compte

que Roquetes

podria recuperar

els festejos”

La temporada va començar amb total normalitat.
ebredigital.cat
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*TORTOSA: els primers
Pressupostos Participatius
entren en la seva recta final
amb la votació de propos-
tes, que es farà des d’avui
28 d'abril a l'1 de maig a la
fira Expoebre, en un estand
habilitat per a l'ocasió, i del
dilluns 2 al dissabte 6 de
maig a l'Ajuntament, a les
EMD de Bítem, Campredó i
Jesús, i a les oficines muni-
cipals d'Els Reguers i
Vinallop. Són 140 propos-
tes, corresponents a
Tortosa ciutat, Els Reguers i
Vinallop, sobre les quals la
ciutadania podrà escollir-ne
un màxim de 3.

*TORTOSA: aquesta set-
mana han començat a ins-
tal.lar la passarel.la del
pont de l’Estat, que corres-
pon a la zona prevista per
al pas de vianants.

*TORTOSA: dimarts la nit
es van cremar quatre vehi-
cles del concessionari
Renault a Tortosa, a
Ferreries. El foc no va pro-
duir cap altra afectació. Ara
s’investiguen les causes de
l’origen.

*URV: Prop de 200 perso-
nes, entre mestres de cen-
tres educatius de les Terres
de l’Ebre i estudiants del
grau d’Educació Primària,
s’han inscrit a la VII
Jornada d’Educació
Primària Terres de l’Ebre
que es celebrarà demàdis-
sabte 29 d’abril, de 8.30 a
13:10 hores, al campus de
Tortosa de la URV. 

*ENSENYAMENT ha incre-
mentat l’import dels ajuts
de menjador a les Terres de
l’Ebre, fins arribar en
aquests moments a 1.928
famílies. L’import destinat
és d’1.033.274€, per a
1.928 ajuts atorgats, que
representa un increment
del 19’5% respecte el curs
passat.

Més notícies

El coordinador del
Banc dels Aliments de les
Terres de l’Ebre, Òscar
Ologaray, acompanyat
de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel i de represen-
tants de les entitats
col.laboradores van pre-
sentar la Recollida de Pri-
mavera que es durà a
terme els dies 12 i 13 de
Maig al Mercat i Super-
mercats del municipi.
Ologaray va fer referèn-
cia a la necessitat d’a-
questes campanyes ex-
plicant que “continuen
sent moments de dificul-
tat i és necessària la par-
ticipació i implicació de
tothom” tot afegint que
“nosaltres som els pri-
mers que voldríem no
haver de realitzar aques-
tes campanyes”. Ologa-
ray va destacar que “en-
cara que repartim
850.000 quilos l'any a les
Terres de l’Ebre (uns 34
tràilers) aquests només
serveixen per cobrir una
menjada diària dels qui
ho necessiten”.

Recollida
d’Aliments

La XXIV fira serà inaugurada avui divendres 28 d’abril a les
18h. a la Casa de la Vila de la Galera. L’acte serà presidit
per Villas Balasch, cap de l’Àrea d’Artesania del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
La fira queda ubicada al centre de la Galera, entre els
carrers Major i Sant Llorenç, Pl. del Mercat, Plaça
d’Espanya, Centre i Travessia del Forn. L’entrada i acceś
són gratuïts. L’horari: de les 10 h a 14 h, i de les 16 h a
21.30 h. Enguany el país convidat és Holanda. Durant tot
el dia del dissabte 29 d’abril és portaran a terme diferents
actes entre l’organització i els representants Holandesos.
Els actes protocol·laris estaran presidits per Lluis Puig i
Gordi, Director de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Fira de la Terrissa
A la Galera, avui s’inaugura

Des d'avui divendres i fins al 14 de maig,
l'Ametlla de Mar acollirà les VI Jornades de
la Tonyina Roja del Mediterrani, amb la par-
ticipació de 16 restaurants i 19 bars que
faran de la tonyina el principal element
d'inspiració per a les seves creacions gastro-
nòmiques. Tres setmanes on es podra ̀
degustar la tonyina en diverses modalitats
culinar̀ies. Els restaurants proposen menús
d'entre 30 i 45 euros on es podra ̀ degustar
la tonyina en diverses modalitats. L'arrencada d'aquestes Jornades sera ̀ la Diada
de la Tonyina Roja, que se celebrara ̀ al llarg del cap de setmana. Enguany, tindra ̀
lloc al Parc del Bon Repòs de l'Ametlla. Dissabte i diumenge es podra ̀ gaudir
d'una gran zona de degustació, de les meś reconegudes especialitats de la cuina
japonesa de tonyina roja, per un cost de 3 euros cada tapa.

Diada de la Tonyina Roja 
Aquest cap de setmana, al Parc del Bon Repòs de l’Ametlla

La 73a Fira de les Terres de l'Ebre Expoebre tindrà lloc
d’avui divendres 28 d'abril al dilluns 1 de maig, al
pavelló firal de Tortosa. Expoebre té el major recinte
firal de les Terres de l'Ebre (70.000 m2) i destina
10.000 m2 a superíficie expositiva. El volum d'exposi-
tors creix, i es passa dels 164 de l'any passat als 180
d'aquesta edició. L'acte d'inauguració de la fira serà
avui divendres 28 d'abril (19.30h) i estarà presidit pel
president de la Cambra de Comerç, José María
Chavarría. Dissabte serà el dia de l'expositor, amb la
recepció (13.30h) als expositors de la fira. Diumenge
és la Diada de la Creu Roja. L'endemà dilluns 1 de
maig, el matí començarà amb la XVIII Cursa Popular i
Caminada Ciutat de Tortosa i la celebració de la Diada
de les Terres de l'Ebre, que presidirà el president del
Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz. 

Tortosa ha reduït un 2% el nombre de fets delictius
durant l'últim any, un percentage que s'acumula als
registrats els últims exercicis i que ha situat el municipi 23
punts per sota de la mitjana catalana. Les xifres són més
evidents en l'àmbit del robatori en força a domicilis, que
ha caigut un 37%. Encara que no en xifres tan elevades,
també s'han reduït els delictes contra el patrimoni, con-
tra les persones i contra l'ordre públic. En canvi, han aug-
mentat sensíblement els delictes per infraccions de tràn-
sit i contra la salut pública, aspecte que el conseller
d'Interior ha posat en valor en la mesura que és fruit, ha
assegurat, d'una major eficàcia policial. El titular
d'Interior, Jordi Jané, i l'alcalde, Ferran Bel, acompanyats
dels representants de les forces i cossos de seguretat amb
presència a la ciutat, van informar d’aquestes dades en la
Junta de Seguretat Local, dilluns passat.

Expoebre obre portes
avui divendres 

A Tortosa

Tortosa registra un nou
descens del nombre 

de delictes

Especialment en robatoris a domicili

Aquesta mateixa setmana, membres del Partit Demòcrata de
les Terres de l’Ebre han acompanyat a l’Associació Amics del
Tord a Brussel·les per reunir-se amb la Direcció General de Medi
Ambient de la Unió Europea per plantejar noves solucions a la
modalitat de caça en barraca. En aquesta reunió ha participat
el responsable d’àmbits del Partit Demòcrata a l’Ebre i portaveu
del Partit Demòcrata a Alcanar, Ivan Romeu, el qual ha explicat
que “som conscients que hem de proposar altres solucions a les
actuals per cercar un equilibri més sostenible i mantenir viva
aquesta tradició tan arrelada a les nostres terres. Des del Partit
Demòcrata hem acompanyat a l’associació per tal de mostrar el
nostre suport”. En l’actualitat aquesta modalitat de caça gene-
ra alguna discrepància i, per aquest motiu, s’estan cercant i
plantejant solucions per adaptar-la a les exigències actuals par-
tint de la sostenibilitat, la transparència i el respecte.  

El president Carles Puigdemont
va difondre des del seu compte
oficial de Twitter @KRLS, el vídeo
resum de la Diada de Sant Jordi
amb la cançó "Germans de llen-
gua" de Joan Rovira com a banda
sonora, un tema inclòs al seu
darrer disc, Encara tenim temps
(Satélite K, 2017). La presentació
oficial d'aquest darrer treball
tindrà lloc avui divendres 28 d'a-
bril a la sala Bikini. Al vídeo, que
ja està disponible a la resta de
xarxes institucionals, es pot veure
imatges del dia i al cantautor
ebrenc interpretant la cançó al
costat del president.

El PDeCAT Ebre proposa noves solucions Joan Rovira, de la Generalitat a la Sala Bikini

A la modalitat de caça en barraca 
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*AMPOSTA: l'especta-
cle dels Quicos, l'acte de
cloenda o l'ampliació de
la zona d'activitats,
novetats de la IX Festa
del Mercat a la Plaça
que tindrà lloc del 19 al
21 de maig, tot i que hi
haurà activitats el dijous
18. La Festa ha estat
presentada aquesta set-
mana. 

*L'AJUNTAMENT D'AM-
POSTA renova l'enllume-
nat del pavelló esportiu
per generar un estalvi de
consum mínim del 70%,
instal.lant un sistema
LED que generarà un
estalvi mínim del 70%
en el consum d'aquest
equipament esportiu
municipal.

*UNA VEÏNA D’AM-
POSTA, de 52 anys, fou
ingressada amb pronòc-
tic greu  a  la Vall
d’Hebron en haver cai-
gut de forma accidenta-
da des d’una alçada
d’uns 5 metres, en una
casa situada al carrer
Bisbe Rocamora de la
capital del Montsià.

Més notícies

El conseller d’Interior, Jordi Jané, va presidir dilluns la celebració del Dia
de les Esquadres a la Regió Policial de les Terres de l’Ebre. Es van atorgar
167 felicitacions a membres del cos de Mossos d’Esquadra, altres cossos
policials i la societat civil en reconeixement a actuacions meritòries, 31
de les quals per l’actuació en l’accident de Freginals (als Hospitals Verge
de la Cinta, la Clínica Terres de l’Ebre i l’Hospital Comarcal d’Amposta,
així com al responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, Miquel
Alonso, entre d’altres). Durant el seu discurs, Jané va destacar la bona
feina que fan els Mossos d’Esquadra i va posar en valor les bones dades
delinqüencials a les Terres de l'Ebre. "En 5 anys els fets delinqüencials
s'han reduït un 25% quan al conjunt del país han baixat un 10%”. El
conseller d’Interior va recordar les promocions internes que es van fer al
cos durant aquest últim any i la nova convocatòria aprovada per la Ge-
neralitat de 500 nous agents. Jané va avançar que hi haurà noves con-
vocatòries: “volem arribar a tenir 18.300 Mossos l’any 2020”.

El Ple d’Amposta va aprovar una modificació de pressupost de 5,5
milions d’euros. L’operació inclou nous crèdits i una amortització de
préstec de 2 milions. A més de les inversions anunciades, l’equip de
govern també vol impulsar un parc d’habitatge públic. Segons
informa ebredigital.cat, l’operació, però, no fou ben vista per l’opo-
sició, que critica la improvisació de l’equip de govern d’Esquerra.
D’altra banda, el govern va tombar la moció socialista per rebaixar
l’impost de la plusvàlua i va aprovar la proposta del regidor Germán
Ciscar per fer cinema al municipi 1 o 2 cops al mes a preus popu-
lars. Finalment, el president de la Federació de Veïns d’Amposta,
Llorenç Navarro, va protagonitzar els últims moments del Ple, arran
de l’organització de Fira Tots, que enguany no es farà. Navarro va
dir que no està dins de les prioritats del govern, mentre que l’alcal-
de va assegurar que hi ha una partida reservada. El portaveu veïnal
també va lamentar que no es tingui més en compte les entitats en
l’elaboració del nou Reglament Orgànic Municipal.

Dia de les Esquadres a la Regió
Policial de les Terres de l’Ebre 

Amposta aprova la modificació del
pressupost per a noves inversions

Es van atorgar 167 felicitacions

Ho fa ‘amb el recel de l'oposició’

Mossos d'Esquadra felicitats per l'actuació a l'accident de Freginals.
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Menció Joan Ferré per a la
Plataforma Trens Dignes

En reconeixement a la seua lluita

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) va reclamar al Govern que paralitzi el
pacte de Rialb, el projecte que preveu abastir amb aigua del Segre una trentena de
municipis de l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà. En la quinzena
assemblea, celebrada aquest dissabte, la PDE va demanar que es faci un estudi real
de les necessitats dels pobles i d'alternatives d'abastiment. "És el transvasament a
poc a poc", va dir durant l'assemblea el portaveu Manolo Tomàs. La PDE va des-
cartar convocar cap gran mobilització: "Volem esgotar primer totes les vies políti-
ques i tècniques per evitar que es produeixi aquesta detracció d'aigua", va explicar
el portaveu Joan Antoni Panisello. Amb tot, no descarten fer altres petites accions,
encara sense data ni lloc concretat. A banda d'això, durant l'assemblea també es va
exposar que la PDE ha sol·licitat una reunió amb la ministra d'Agricultura, Isabel
García Tejerina, per abordar el Pacte Nacional de l'Aigua.

La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya el passat dissabte 22 d’a-
bril va commemorar amb diversos actes el 86è aniversari de la proclamació de la
República. Es van lliurar els guardons a la Fraternitat Republicana per homenatjar per-
sones que han portat una trajectòria basada en la defensa dels valors republicans i de
Catalunya. Per la comarca del Baix Ebre, l’homenatjat va ser Joan Pere Brull i Martí, de
l’Ametlla de Mar, persona molt compromesa socialment des de l’àmbit cultural, espor-
tiu, sindical i polític amb el seu poble. Per la comarca del Montsià es va homenatjar Joan
Josep Garrit i Callarisa, d'Ulldecona, expresident de dues entitats que són referència a
Ulldecona: el Centre d’Estudis i el Centre Excursionista. La comarca de la Ribera d’Ebre
va homenatjar Joan Vendrell i Compte, de Móra la Nova, que va entrar a militar a
Esquerra a principis de la Transició, on va fer una gran tasca de recuperació del partit.
Per la Terra Alta, es va homenatjar a Manel Cabetas i Grau, d’Arnes. Simpatitzant
d’Esquerra des de jovenet, durant la vaga de tramvies i de l'Escola Industrial a
Barcelona, llençava pamflets del partit i els darrers anys de la dictadura va ajudar molts
participants en vagues i manifestacions, que eren perseguits pels grisos, a amagar-se a
la seva impremta. Les JERC de les Terres de l'Ebre van lliurar la Menció Joan Ferré a la
Plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre-Priorat, en reconeixement per la seva
lluita. A la imatge, d’esquerra a dreta: Joan Pere Brull, Manel Cabetas, Joan Vendrell,
Jordi Salvador, Joan Josep Garrit, Alfons Montserrat (president de la Federació de l'Ebre
d'Esquerra), Aleix Borràs (JERC-Ebre) i la representant de Trens Dignes, Núria Caro.

La PDE demana al Govern que
paralitzi el pacte de Rialb

En la quinzena assemblea, informa que no descarta petites accions de protesta

Una altra de les qüestions tractades en l’assembla  fou la demanda a

la Generalitat perquè contempli els cabals necessaris perquè el delta

tingui garantida la supervivència dins de Pla de Gestió

Una delegació
encapçalada pel
president del
Consell Comarcal
del Baix Ebre, Daniel
Andreu, i integrada
per una quinzena
d'empresaris turís-
tics ha fet aquesta
setmana una visita
de tres dies al parc
natural regional del
Luberon (Provença)
per conèixer in situ
l'oferta cicloturística
d'aquesta zona de
França. Aquesta ini-
ciativa s'emmarca en l'assistència tècnica per consolidar com a destinació cicloturísti-
ca la comarca del Baix Ebre, que promou la institució comarcal a través del projecte
Baix Ebre Avant. Al llarg dels tres dies, l'expedició del Baix Ebre s'ha reunit amb res-
ponsables del parc natural del Luberon, de l'associació Velo Loisir Provence i amb
empresaris francesos experts en el camp del cicloturisme.

Visita d’empresaris turístics ebrencs al
parc natural del Luberon

Per consolidar el Baix Ebre com a destinació cicloturística

El projecte de desenvolupament
econòmic impulsat pel Consell
Comarcal, els ajuntaments del
Montsià, el sector privat i la comuni-
tat educativa, presenta un document
amb 50 programes per a la reactiva-
ció econòmica i l’ocupació.
El document duu per nom Estratègia
Territorial Montsià 2026 i agrupa les
propostes específiques en 10 línies
estratègiques.
Entre les línies estratègiques n’hi ha
una per fomentar l’ocupació entre els
col·lectius més vulnerables i una altra
per atraure i fixar els joves al territori.
També hi ha propostes per impulsar
l’activitat empresarial, per dinamitzar
els polígons industrials i per generar
nous cultius industrials. 
Amb el document, el procés partici-
patiu efectuat ‘ha donat ja els seus
resultats per esperonar l’economia de
la comarca’.

‘Estratègia Territorial
Montsià 2026’ per
reactivar l’economia

Empresaris del Montsia ̀ es van reunir,
per posar en comú les reivindicacions
que des de l’òptica de l’empresariat
d’aquesta comarca de les Terres de
l’Ebre i de la resta del territori, són
necessàries per impulsar de manera
efectiva l’economia de les quatre
comarques ebrenques. El empresaris
reunits a iniciativa de l’Associacio ́
d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre, van coincidir en les necessitats
de crear les eines per retenir el talent
a les nostres terres, així com en la for-
mació de joves empresaris per donar
resposta a les necessitats de desenvo-
lupament del territori. Per això, con-
tinuen reivindicant l’alliberament de
peatges, la instal·lació de fibra òptica
i la millora de la xarxa de comunica-
cions així com la posada en marxa del
corredor del mediterrani, per poder
fer més competitiu el sector produc-
tiu d’aquest sud de Catalunya.

‘Aposta per retenir
els talents a les
Terres de l’Ebre’

Foto de grup dels homenatjats en l’acte de dissabte a Ulldecona.
Francesc Martínez
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*MÓRA D’EBRE: aquesta
setmana han començat
els treballs de la primera
fase de les obres del pro-
jecte de millora i actualit-
zació de la zona esportiva
del municipi. Aquests tre-
balls preveuen la substi-
tució de la tanca verda
que hi ha entre la piscina
i el camp de futbol muni-
cipals, i la construcció de
dos petits locals, la reno-
vació íntegra dels vesti-
dors del camp de futbol,
l'obertura d'una nova
porta d'accés al camp de
futbol i la instal·lació d'un
pòrtic senyalitzador a l'i-
nici del carrer de Pepita
Grangé. 

*LA RIBERA, LA TERRA
ALTA I EL PRIORAT
demanen millores en la
renovació del DNI i en els
exàmens del carnet de
conduir en una reunió
amb el subdelegat del
govern espanyol a
Tarragona, Jordi Sierra
que s'ha compromès a
adoptar mesures per a
millorar la situació en un
termini raonable.

Més notícies

Territori i Sostenibilitat ha apro-
vat la declaració d'impacte
ambiental de la carretera que ha
d'unir Riba-roja d'Ebre amb
Almatret i La Granja d'Escarp.
Amb aquest pas, el pla per cons-
truir la via pot tirar endavant i
continuar amb la licitació de la
redacció executiva del projecte.
La nova carretera, històricament
reivindicada pel territori, unirà
els municipis a l’A-2 i l’AP-2, i alhora permetrà connectar-los més directament,
escurçar trajectes, millorar les condicions en la conducció i dotar Almatret d’una altra
sortida, ja que només està comunicat per l’LV-7046.  
El pont que passa per sobre del riu Ebre a Riba-roja es pot dir que pot quedar des-
bloquejat 20 anys després. Un pont que ara està unit a un camí de terra. La infraes-
tructura formava part del Pla d’Evacuació Nuclear de Tarragona (PENTA), suposant
una sortida cap al nord en cas d’accident nuclear. 

Aprovada la declaració d'impacte ambiental 
De la carretera de Riba-roja a Almatret i la Granja d'Escarp

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta ha aprovat un document
on es deixa constaǹcia de la seva posició contraria al projecte de construcció de 3 nous
parcs eòlics als municipis de Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca i Batea. El pro-
jecte preveu la implantació de 30 aerogeneradors a la zona, que se sumarien als ja
implantats en els 7 parcs concentrats en els municipis del nord de la comarca. El
CRDO Terra Alta eś conscient de la importaǹcia de la gestió energètica i es manifes-
ta a favor de les energies renovables com a recurs per a la salvaguarda del medi
ambient. “Ningú pot posar en dubte la solidaritat demostrada fins ara per la comar-
ca de la Terra Alta en el desenvolupament energet̀ic del país”, afirma Joan Arrufí pre-
sident de la DO Terra Alta, qui també remarca que fins ara aquesta implantació eòlica
s’ha portat a terme sense una gestió sostenible del territori i sense valorar a fons l’e-
fecte dels impactes derivats de l’acumulació massiva d’infraestructures eòliques i ener-
get̀iques. Els principals actius econòmics de la Terra Alta són el turisme i l’agricultura,
amb el paisatge com a principal protagonista. Segons Arrufí “tota aquesta activitat es
veura ̀ afectada si es porta a terme una massificació eòlica al territori. Afectara ̀ les rea-
litats existents i el potencial desenvolupament dels sectors vitivinicola i turístic”.

La DO Terra Alta, contrària als nous parcs eòlics

‘Ningú pot dubtar de la solidaritat enèrgetica que ha tingut fins ara la comarca’

Els alcaldes, les alcal-
desses i la resta d’elec-
tes d’Esquerra
Republicana de la
Ribera d’Ebre recla-
men que ‘el Servei
Català de la Salut
(CatSalut) s’ocupi de
la gestió de l’Hospital
de Móra d’Ebre, mit-
jançant una empresa
pública i a partir del
2018, que és quan
acaba l’actual conveni
amb SAGESSA’.  Des
d’ERC s’ha volgut
posar de manifest que
el fet que un ajunta-
ment gestioni
l’Hospital és un model de gestió ‘fallit, insuficient i problemàtic, i que aquest model
en què l’Hospital de Móra depèn de Reus ha comportat un dèficit d’inversions i de
manteniment de les infraestructures hospitalàries i ha empitjorat les condicions labo-
rals dels treballadors, les especialitats i els professionals de l’Hospital Comarcal. Els
diners per a l’Hospital de Móra hi eren, el CatSalut els transferia en concepte de ser-
veis, atenció, inversions, manteniments i amortització, però han fet cap a un fons de
reserva que ha servit per tapar amb deficiències els forats de mala gestió de Reus’.
Per tant, vist el que ha passat els darrers anys, la demanda és molt clara: s’ha de crear
una empresa pública del CatSalut integrada al Sistema Nacional de Salut Català per
tenir una sanitat pública i de qualitat a la República Catalana’.

El model de gestió de l’Hospital de
Móra d’Ebre és ‘fallit i problemàtic’

Així ho consideren els càrrecs electes d’ERC a la Ribera d’Ebre

L’alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné, i el
regidor d’Urbanisme, Carlos Trinchan, en representació
d’11 dels ajuntaments de poblacions de Catalunya i Aragó
que tenen estacions de tren en la línia R-15, en el tram
comprès entre Casp i les Borges del Camp, han lliurat al
subdelegat del govern a Tarragona, Jordi Sierra, el docu-
ment reivindicatiu que van consensuar el passat dia 4 d’a-
bril, en una reunió promoguda i celebrada a l’Ajuntament
de Móra la Nova. El document reclama un seguit de millo-
res en la línia ferroviària per a fer-la més competitiva.
Segons Francesc X. Moliné, “tal com vam acordar tots els
ajuntaments anem avançant en la nostra lluita per aconse-
guir millorar aquesta línia de tren. Ara fa uns dies ja ens
vam reunir amb directius d’Adif i ara traslladem les peti-
cions al govern central que ja ens ha assegurat que inter-
cediran davant d’Adif, perquè en cap moment volen que
es parli d’un desmantellament”.

Reivindicacions de millora
de la línia R-15

Lliurament del document al subdelegat de govern

Alcaldes republicans de la comarca de la Ribera d'Ebre.
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AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 11 d’abril de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el reglament regulador del cementiri municipal
de Deltebre i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del reglament es poden consultar a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble subàrea
d’imatge de poble de l’Ajuntament de Deltebre tots els dies feiners, entre les 8,30 hores i les 14 hores, durant el termini de 30 dies hàbils des de la publicació del present
anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’arti-
cle 178.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Deltebre, 11 d’abril de 2017. El secretari acctal.,
David Torres Fabra

Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
Imatge de poble

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

EN UN MINUT

*LA SÉNIA: la Fira
Gastronòmica és un esde-
veniment dedicat a la gas-
tronomia popular on, a
més de la participació
d’expositors d’aliments,
també s’hi representen
oficis tradicionals i s’hi
realitzen espectacles
diversos per tot el nucli
antic de la vila (concurs de
tapes, tallers gastronò-
mics, actuacions musi-
cals...) destacant també
les curses de cavalls a
l’Hipòdrom del Pla de
Roquillo.  La Fira tindrà
lloc els propers dies 6 i 7
de maig.

*ULLDECONA: ahir
dijous es va presentar la
segona edició de les jor-
nades PATRIMONIUM
que començaran aquest
proper mes de maig a la
localitat del Montsià.

*SANTA BÀRBARA: dis-
sabte es va fer l’acte d’i-
nauguració de les
Jornades Culturals amb la
presentació dels actes
commemoratius dels 200
anys de l’inici del procés
d’independència munici-
pal.

Més notícies

Aquesta setmana durant la
sessió de control al Govern
espanyol, el senador
Miquel Aubà va preguntar
al Ministre de Foment,
Iñigo de la Serna, perquè
no apareix cap partida als
Pressupostos Generals de
l’Estat per les variants de
Gandesa i Riudecols de
carretera N-420. El sena-
dor no va fer al·lusió a la
variant de Corbera perquè
“ara per ara al municipi no
hi ha una reivindicació
unànime al respecte”.
Aubà va començar la seva intervenció recordant que  fa 17 anys que s’espera la
construcció de les variants: ‘el retard de la construcció de la variant de Gandesa és
una gran vergonya, i l’exemple més clar del maltractement sistemàtic i la nul.la inver-
sió que ens han ofert a les Terres de l’Ebre els diferents governs espanyols’. El sena-
dor li va mostrar al Ministre la portada del projecte de traçat de la variant de
Gandesa, aprovat el juliol del 2011, data en la qual també es va aprovar l’expropia-
ció forçosa dels terrenys i la declaració d’interès general. També li va fer saber que al
mateix BOE de fa 17 anys on es va publicar l’estudi de les variants de Gandesa,
Corbera i Riudecols apareixia l’estudi de l’Autopista AP-41: Madrid –Toledo. Llavors
Aubà va dir: “L’ACS de Florentino va construir aquella autopista de 57 quilòmetres,
que ara s’ha rescatat amb els diners de tots, i mentrestant, nosaltres que no tenim
Florentinos, veiem com la variant de Gandesa, de 5 Kms, i la de Riudecols, de 4,5,
segueixen esperant. No volem més retards, ni més enganys, necessitem un calenda-
ri de construcció i que s’executi l’obra’.

‘Una gran vergonya i l’exemple del
maltractament a les Terres de l’Ebre’

El senador Aubà es dirigeix al Ministre de Foment

El senador li va preguntar al Ministre per la desaparició als
Pressupostos de partides per a les variants de Gandesa i Riudecols

Després de cinc mesos de celebracions de la festa dels Tres
Tombs pels diferents pobles i ciutats de Catalunya,
l'Ampolla es prepara per acollir, aquest proper dilluns, 1 de
maig, la gran trobada nacional que tanca oficialment el
calendari festiu dels Tres Tombs, i que enguany arriba a la
XX edició.
Una cinquantena de colles es reuniran a l'Ampolla per
celebrar aquesta festivitat, que organitzen conjuntament la
Federació Catalana dels Tres Tombs, l'Associació Amics del
Cavall de l'Ampolla i l'Ajuntament de l'Ampolla.
La festa major dels Tres Tombs reunira ̀ més de 50
estàndards, me ́s de 150 carros, 600 cavalls i 1.000 tragi-
ners. 

XX Trobada Nacional dels
Tres Tombs, a l'Ampolla

Dilluns, 1 de maig

Des de la regidoria de Comerç de l’Aldea
es valora molt positivament la 13ena Fira
de l’Arròs i el Comerç la qual s’iniciava
amb la tallada de cinta a càrrec de Pepita
Margalef i de José Masdeu, del Bar
Español. La inauguració s’enllaçava amb
els actes commemoratius de la jornada
festiva del 21 d’abril i es clausurava durant
la diada de Sant Jordi. 45 estands de comerços, una carpa amb 12 entitats locals,
activitats exteriors per als petits, trobada d’ocellaires, degustació gratuïta d’arrossos,
trobada de puntaires, ballada en línia o exhibicions de Batuka foren algunes de les
activitats que es van poder gaudir en una Fira que “va superar les expectatives”.

Fira de l’Arròs i el Comerç
Va tenir lloc a l’Aldea

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar ha fet l’aprovació inicial del Pla
de Millora Urbana (PMU) “Los Codonyers”, elaborat pels Serveis Tècnics
Municipals, que inclou els carrers Jaume I, 11 de setembre i Enric Granados. A la
vegada, s’estan redactant els projectes d’urbanització dels tres carrers i preparant els
plecs per a licitar la redacció del projecte de reparcel·lació. El PMU té com a objectiu
delimitar la zona d’actuació de les obres d’urbanització al sud-oest de l’eixample, en
confluència amb el sector d’equipaments educatius i esportius, com són l’escola Joan
Baptista Serra, l’institut Sòl de Riu i el Pavelló municipal. “Los Codonyers” està for-
mat per cinc àrees discontínues que abasten part dels carrers Onze de Setembre,
Colón, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc. La superfície total de l’àmbit d’ac-
tuació és de 24.036,63 m². “És una actuació prioritària per a l’equip de govern per-
què és una obra necessària i molt demandada”, diu l’alcalde Alfons Montserrat.

En marxa el Pla de Millora Urbana ‘Los Codonyers’
A Alcanar

Aubà, mostrant-li al Ministre el projecte de la variant de Gandesa



L’Onada, amb motiu de Sant Jordi, no ha dubtat en sortir al carrer de totes les localitats de Catalunya on hi té centres aquest
diumenge 23 d’abril. De la mà del seu gran equip humà i tots els residents, un any més, han dut a terme el seu tradicional pro-
jecte “Una Rosa, una abraçada” el qual compta amb més d’una dècada de trajectòria i omple els carrers de roses i el més espe-
cial, la tendresa dels avis. 
Un projecte on cada centre, pren la seva pròpia iniciativa per elaborar de forma artesanal roses amb molta estima, creatives i

fetes a ma amb diversos materials (llaminadures, manualitats...) però sobretot amb molta il·lusió; amb la què un avi s’hi entre-
ga desinteressadament i de tot cor. La seva adquisició només té un requisit: la seva rosa a canvi d’una forta abraçada! En alguns
centres els artistes també han creat punts de llibres, frases, pins de nevera... tot amenitzat amb l'afecte de la gent gran del cen-
tre i els cuidadors, una gran família. 
Durant la Diada de Sant Jordi d'aquest diumenge, s’han entregat centenars de roses a cada paradeta i incomptables abraça-

des a, de i per tothom.

Per 10é any consecutiu 
“Una rosa, una abraçada”
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Aquest dissabte 22 d’abril a les 17:00h
es va celebrar, en una sala plena i
expectant, al Centre Cultural el Maset
de La Ràpita, la 5ª edició (10 anys) “El
meu iaio, la meva iaia i la gent gran”
organitzat per la Residència L’Onada de
la Ràpita. 

Un concurs que ha captivat el cor de
tots els rapitencs, però en especial
aquells avis que queden retratats en les
4 modalitats on participen els 3 centres
escolars de La Ràpita. Aquest concurs
compta amb més de 10 anys de tra-
jectòria i ja s’ha refermat com una cita
esperada per totes les famílies, què gau-
deixen d’una emotiva jornada plegats.
Totes reconeixen el mateix, i queden
sorpreses de, com els més menuts de la
casa són capaços d’emocionar amb les
seves pensades, posar-se a la pell dels
seus grans i entendre el paper que
aquests han tingut i tindran sempre a les
seves vides: “L’avi lampista dels estels, a
les nits nocturnes”, “La iaia del càmping
els Alfalcs”, “La besàvia que va treballar
per primer cop per la seva vitalitat”, “Els
iaios que es van amagar a les coves i al
bosc durant la batalla de l’Ebre”, “El
fadrí pescador de la tellerina i que la cui-

nava amb molta oloreta a casa” o “Lo
segador de tota la vida”... tots capaços
d’enlluernar amb una espurna els ulls
innocents del petit què el veu com un
heroi... i alhora protagonistes d’aquest
concurs que ha estat farcit de moments
intensos, fent rodolar les llàgrimes als
adults i a tot l’equip de L’Onada.  

Els pàrvuls pinten sobre “El meu iaio i
jo”, els alumnes de 1r i 2n dibuixen i
redacten respecte “El meu iaio quan era
petit”; a 3r i 4t aprofundeixen en els ofi-
cis dels seus avis i els més grans de
primària ens presenten redacció lliure
sobre “Gràcies al meu iaio...”. Aquest
any el jurat ho ha tornat a tenir la mar
de difícil a causa de l’alta qualitat dels
treballs i la gran càrrega emotiva, han
captat a la perfecció l’essència dels ofi-
cis dels seus avis i la gent gran, entès els
oficis de tota la vida, el paper de la gent
gran durant la guerra, la seva implicació
amb el territori i patrimoni que els hi lle-
guen. Però sense cap mena de dubtes, a
banda d’artistes, els participants són
especialistes en traslladar la realitat amb
una sensibilitat especial que captiva a
tots els presents d’una manera encisa-
dora i màgica. 

En definitiva una acció, dins un projecte
intergeneracional pensat per conscien-
ciar als més petits de la importància del
nostres iaios a la nostra societat, la seva
implicació i la rellevància que tenen al
nostre dia a dia passat, present i futur.

Una gran jornada amb 9 guanyadors
finals i entrega de més de 27 premis, on
els protagonistes van ser l’emotivitat, les
llàgrimes de tendresa i les abraçades
d’estima; entre avis, infants, cuidadors i
família. 

Les llàgrimes i l’emotivitat, indispensables a la 5a edició del concurs 
“El meu iaio, la meva iaia i la gent gran”

A L’Onada La Ràpita
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FOTO SARA ESTALELLA

Isabel Carrasco

ME: Parlem amb Pere
González i la seua dóna
Elena Bellaubí, propieta-
ris de l'empresa solucions
3D que va néixer fa poc
més d'un any.  Una
empresa familiar creada
en plena crisi. Per què?
S3D: L'any 1995 vaig
crear l'empresa Imatges
Virtuals obrint mercat a
les terres de l'Ebre. La
tasca principal de l'empre-
sa era dibuixar en 3D edi-
ficis, xalets, urbanitza-
cions, dissenyar anuncis...,
per després generar imat-
ges i vídeos virtuals. Amb
la crisi de la construcció la
feina es va acabar i aprofi-
tant l'experiència del
dibuix 3D i els coneixe-
ments tècnics va néixer
Solucions-3D.

ME: Solucionar proble-
mes. Això interessa. M'ho
expliqueu?
S3D: Jo sempre he sigut
una ment inquieta, m'en-
canta l'electrònica, la
mecànica, la informàtica i
també la fotografia. De
fet l'any 2009 vaig mun-
tar el meu primer dron de
8 motors per fer fotogra-
fies aèries. En aquell
temps no existien drons
comercials i tots els pro-
blemes que apareixien els
havia de solucionar. A les
hores me n'adono de la
necessitat que té la gent i

és quan començo a dedi-
car-me a solucionar pro-
blemes.

ME: Pere, tu vas dibuixar
i imprimir les peces que
necessitaves per a la teua
impressora 3D.
S3D: Sí, la primera
impressora la vaig muntar
amb peces comprades a
diferents llocs d'internet.
Per solucionar uns proble-
mes d'impressió que em
van sorgir, vaig decidir
muntar una segona
impressora amb peces dis-
senyades i impreses per
mi. Un cop vist que tot
anava millor, vaig decidir
desmuntar i actualitzar la
primera impressora amb
les noves peces fetes amb
la segona.

ME: Realment es pot fer
qualsevol tipus de peça
amb aquesta impressora?
Per exemple, alguna cosa
que, per la seua antigui-
tat, ja no trobes cap
recanvi al mercat?
S3D: Exacte, moltíssimes
peces estan fetes de plàs-
tic i moltes ja no existei-
xen com a recanvis o ja no
es poden trobar. El secret
està en dibuixar-les en 3D
i lo més important, saber
com imprimir-les.

ME: He pogut visitar el
vostre taller i puc dir que

si tenim una idea de lo
que volem, només cal fer
un dibuix a l'ordinador i
ja tenim la peça física-
ment a les mans. Em
sembla genial!
S3D: Aquesta feina és
molt gratificant perquè
veus com soluciones pro-
blemes.
Un dels casos va ser un
engranatge helicoidal
d'una porta basculant
d'un garatge. La peça ori-
ginal era de niló i les dents
estaven totes gastades.
Canviar tota la mecànica
sencera tenia un cost molt
elevat. Dibuixar l'engra-
natge en 3D i després
imprimir-lo va fer que tota

la mecànica existent es
pogués aprofitar. El resul-
tat va ser perfecte, la
duresa de l'engranatge
imprès era igual o superior
a l'antic, així que vaig
imprimir una segona copia
per a tenir-la com a recan-
vi.

ME: En general som cons-
cients que podem tenir
aquestes solucions al
nostre abast?
S3D: No. Per això anem a
algunes fires i fem demos-
tracions amb les impresso-
res, per explicar tot el que
es pot fer. Un exemple és
la fresadora 3D que
també he construït, apro-

fitant les impressores 3D,
he dibuixat tots els ele-
ments que necessitava i
els he imprès. La idea de
la fresadora és poder crear
objectes de fusta amb 3D.
Ara actualment una de les
coses amb més demanda
són els noms tallats en
fusta, treballs personalit-
zats per a comunions,
batejos, bodes....

ME: Clar, s'apropa l'època
de comunions, bodes...
He vist alguns dels objec-
tes per regals personalit-
zats que oferiu. Feu de tot
per a totes les edats i, a
més, personalitzat. Una
molt bona idea. Hi ha un

mínim de peces per fer
una comanda?
S3D: No és necessari.
Amb la fresadora 3D s'o-
bri un camp molt ampli de
treballs amb fusta, des de
peces úniques a petites
sèries i tot personalitzat.
Una altra cosa que fem és
el gravat amb làser, dibui-
xos, noms, texts sobre
peces de fusta. Un dels
reptes que ens va agradar
va ser tallar i pintar els 80
rens de l'agrupació dels
botiguers del centre, per a
festes de nadal.

ME: Ens veurem aquest
cap de setmana a la fira
ExpoEbre!

ACTUALITAT

Solucions 3D

PRESENTACIÓ

«APLIQUEM LA TECNOLOGIA DEL FUTUR»
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Comencem a tenir un problema molt greu en el nostre fut-
bol,   aquesta temporada a la Tercera catalana rècord gaire-
bé Guines, clausurats els camps de futbol Sant Jaume, Flix
(dues vegades cadascun) i ara el del Godall. Incidències
que no són només en el futbol amateur, sinó que també
en futbol formatiu. ¿Per què això no passa a l’handbol,
Rubby o Bàsquet o altres esportius col·lectius? I si passa
són fets aïllats. Cada vegada hi ha menys espectadors i
cada cop més enrenous i a sobre surten els dos equips amb
les pancartes per erradicar la violència. Això no ha funcio-
nat, ni funcionarà. No sé, en general,si els que originen
aquests incidents són persones frustradas o és la tensió de
la vida mateixa diària. No sé què passa pel cap dels
humans. De qui és la culpa: ¿dels àrbitres, de la Federació,
dels espectadors, dels jugadors, dels directius...? De tots
una mica. Qui organitza els campionats és la Federació,
ells són els màxims responsables perquè això canviï. Amb
el model actual no funciona, però no el canviaran. Si cada
targeta vermella fos un punt menys a la classificació, si
cada groga 30 minuts a la banqueta, fora l’alcohol dels
camps, força pública obligatòriament, sancionar els clubs
que són clausurats i així cent mesures més, i amb elles el
món del futbol canviària, seria més noble. La resposta la té
la federació esperem que sigui algun dia, espero que no
sigui d'aquí a 20 anys. Jo donaria cent idees algunes ja
plasmades meva pregunta és: ¿per què la Federació no és
capaç erradicar aquest problema?. 

Setmana novament complicada per a l’esport
ebrenc. Dilluns va perdre la vida en una acci-
dent automobilístic, el rasquerà de 20 anys Jo-
sep Gonzalez, porter de l’Arnes i entrenador del cadet de l’O-
limpic. Una nova tragèdia i una pèrdua irreparable per a la
família i amics i també pels clubs als que pertanyia. El meu
màxim suport per tots. Quan hi ha notícies com aquesta, de
poc serveix parlar d’altres temes. No obstant, no ha d’impedir
reflexionar davant de les noves incidències greus que han sor-
git en el nostre futbol. Potser amb les denúncies i anant als
jutjats, la inèrcia pot canviar. Dins de les condolències, també
des d’aquí a Toni Avila, president de l’Olimpic, perquè la seu
esposa ens ha deixat després d’una malaltia. I a la familia del
Roquetenc, per la mort sobtada de Ximo Martí, que fou direc-
tiu del club. Una gran persona. Setmana luctuosa. D’altra
banda, aprofito per felicitar a Albert Montañés per la seua tra-
jectòria i perquè ha estat i és un orgull per a la Ràpita i per a
les Terres de l’Ebre, per tot el que ha fet.   

Nova commoció

L’opinió de Joaquin Celma. 

La Federació té la resposta

Diumenge, al descans del
partit Aldeana-Godall, es farà
entrega del premi ‘El teu pes
en Arròs’ i també el sorteig
de primavera. En acabar el
partit, s’efectuarà la presen-
tació oficial de la col.lecció de
cromos dels jugadors i juga-
dores del club, amb l’himne
de la UE Aldeana i l’entrega
de l’album. 

Albert Montañés va acabar dimecres
la seva setzena participació en el Godó
amb una derrota contra el seu amic Fe-
liciano López (16) en l'últim partit de la
seva vida professional. Amb 36 anys,
sis títols en onze finals ATP i l'aurèola
d'haver derrotat Roger Federer el 2010
a Estoril com a resultat més rellevant, el
rapitenc va posar el punt final a una
carrera de divuit anys i 541 partits
–254 triomfs–. Va despuntar tard però
ha bastit una trajectòria de primer ni-
vell en la qual va arribar a ser el 22è de
l'ATP el 2010. D'esperit guanyador,
combatiu, treballador i discret, però al-
hora contundent expressant les seves
idees polítiques independentistes en
les xarxes socials, Montañés no obli-
darà mai el 26 d'abril, tot i que no va
trobar arguments per aturar el gran ni-
vell de Feli: 6-2 i 6-2 (61').
La dona del rapitenc i la seva filla

van saltar a la pista. En la pantalla es
van rememorar alguns dels moments

més emotius de la seva carrera. El pre-
sident del RCT Barcelona-1899, Beto
Agustí, i el director del torneig, Albert
Costa, i el president de l'ATP, Chris
Kermode, li van lliurar un llibre i ell es
va adreçar al públic i va fer tot un se-
guit d'agraïments. “Estic content i trist,
una barreja de sentiments al final d'u-

na carrera fantàstica. Si tornés a néixer
faria el mateix. Ha estat especial aca-
bar jugant contra un amic, a casa, amb
la familia i els amics”, deia Montañés,
un rapitenc a l’elit, un rapitenc univer-
sal que ha estat un gran ambaixador
ebrenc. Un orgull. Albert ja és una lle-
genda.

Himne i album
de cromos

Gràcies per tot, Albert!
EL TENISTA RAPITENC VA ANUNCIAR ABANS DEL TORNEIG GODÓ QUE AQUEST SERIA EL DARRER

UE ALDEANA

El millor jugador de la història de la demarcació

A manca de 3 jornades, està a cinc punts de la quarta plaça

L’Ascó rebrà diumenge a la Jonquera

TERCERA DIVISIÓ.  VA GUANYAR A SABADELL (0-2)

L’Ascó va encadenar la segona victòria seguida, al camp del Sabadell B (0-2). Amb l’em-
pat del Sant Andreu, els asconencs estan a cinc punts de la quarta plaça, però s’ha de tenir
en compte que només en queden nou per disputar. Per tant, una quimera. Però s’ha d’in-
tentar. I cal exhaurir les possibilitats. Per això, els aconencs han de guanyar a la Jonquera,
diumenge (12 h). Els gironins lluiten per la permanència.  

Diumenge rebrà el Viladecans (12h), amb l’objectiu d’apuntalar la permanència

La Rapitenca torna a jugar a casa
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va empatar en la jornada passada, a casa, contra el Vilaseca, equip que està
en zona de descens però amb opcions de salvar-se. Els rapitencs van tenir més possibilitats i
es van avançar al primer temps amb gol de Nacho. Els rapitencs, a la segona meitat, van po-
der decidir, amb dues ocasions clares i un altre penal reclamat (el Vilaseca també va recla-
mar-ne un). Van perdonar i en una contra molt ben elaborada, Joan va fer el gol per al Vi-
laseca davant de la sortida precipitada de Marc Castellví, que va entrar a la represa per la
indisposició de Josué. L’empat final comporta que la permanència s’hagi d’apuntalar per si
hi ha compensacions. Diumenge, nova cita a la Devesa (12h), contra el Viladecans. 

MINUT 91 a CANAL TE

Diumenge, en directe, 
a Canal Terres de l’Ebre. Convidats: Xavi Cid 
(tècnic del CF Camarles), Àlex Gonzalez (segon

entrenador del CD Tortosa), David Vilanova (jugador
CD Roquetenc) i Juanjo Rovira (jugador del Catalònia)

A les 22.30 h

Aquest dimarts s’ha presentat a la seu de
la Delegació ebrenca de l’FCF la sisena Jor-
nada de Futbol Femení, que se celebrara ̀ el
proper dia 1 de maig a l’estadi municipal Jo-
sep Otero de Tortosa. La jornada començara ̀
a les 10h i durant la mateixa es realitzaran
una se ̀rie d’activitats i partits de futbol.
Enguany s’aprofita la jornada per dur a

terme l’última jornada de lliga de la Compe-
tició F7 Femení Terres de l’Ebre de manera
que, es viura ̀ un gran matí de futbol femení.

Jornada de futbol femení

1 DE MAIG

El líder de Segona catalana, el Tortosa, va guanyar diumenge passat l’Hospitalet (4-1) i
manté els set punts d’avantatge respecte el segon classificat, el Valls. Fins el minut 70, el
marcador assenyalava un empat a un gol. L’entrada de ‘Mochi’ va dinamitzar l’aspecte ofen-
siu roigiblanc i en deu minuts es va finiquitar el partit.  Arnau va marcar el 2-1 i Mochi, des
de 30 metres, va fer el 3-1. Puig, amb una sensacional volea, va establir el 4-1 definitiu. El
líder afronta les cinc darreres jornades amb bones sensacions però sent conscient que li que-
den partits complicats. El primer diumenge al camp del Camarles, cinquè classificat. Un
triomf del Tortosa significaria un pas gairebré definitiu cap el títol. Un empat i, sobretot una
derrota, reduirien l’avantatge, amb partits posteriors contra l’Amposta i a Gandesa. Virgili,
sancionat (tampoc podia estar per motius laborals), i Dani Bel, seran baixa. El porter Eudal
s’ha recuperat i pot jugar. El derbi, amb un Camarles recuperat amb les dues darreres victò-
ries, es presenta apassionant. 

Camarles-Tortosa, el derbi

DIUMENGE (17.15 H). PROVA PER AL LÍDER

FOTO: PEP MORATA
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L’Ulldecona va guanyar al camp de la Cava (0-3) i va fer un pas de gegant per distanciar-se del descens
directe i, a més, s’estabilitza en la vuitena plaça amb els mateixos punts que el seu darrer rival, la Cava, que,
amb 3 derrotes seguides, s’ha estancat i haurà encara, com l’Ulldecona, d’apuntalar la permanència per si
hi ha cap compensació més. Del partit, Isaac Fernandez, tècnic de la Cava, deia que “penso que al primer
temps mereixiem haver marcat per les ocasions que vam crear. Però el seu porter va ser excepcional. I d’a-
rribar amb un 2-0 a la mitja part, que crec que hagués estat just, va passar que l’Ulldecona, que estava fent
bé el seu partit, en un córner, va establir el 0-1 al minut 43”. A la represa, segons Isaac, “vam intentar-ho
i buscàvem l’empat, però llavors va arribar un golàs des del centre del camp que ja ens va deixar molt to-
cats. Amb el 0-2, vam sortir del partit i ja no vam poder reaccionar. I d’una falta va venir el 0-3 que ja va
sentenciar”. Isaac afegia que “haurem de sobreposar-nos. No és cap excusa però continuem minvats per les
baixes i hi ha jugadors que estan fent un esforç per poder jugar quan encara no estan de tot recuperats. I
bé, com he dit, un partit que podíem encarrilar a la primera meitat i que vam perdre’l per 0-3. I amb això
no trec cap mèrit a l’Ulldecona que és un equip molt treballat en l’aspecte defensiiu i que va decidir amb un
gol espectacular que poques vegades es veu en un partit”. Ferran va tornar a jugar uns minuts, després de
5 mesos lesionat. Per la seua part, Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, valorava “la feina de l’equip i la
victòria que és molt important. És cert que a la primera meitat, Franc, que és un gran porter, va salvar di-
verses ocasions però vam seguir ben posats i amb el gran gol d’Albert, a la represa, vam poder encarrilar un
triomf que ens dóna molta confiança”. Pau va marcar el 0-1 i Toni, de falta, va fer el 0-3. L’Ulldecona fa 9
jornades que no perd. Amb Teixidó a la banqueta ha assolit 25 punts en 16 jornades. És vuité amb 37. 

L’Ulldecona creix amb la victòria 
al camp de la Cava (0-3)

GRAN ACTUACIÓ DE FRANC REOLID I GRAN GOL D’ALBERT, A L’ESTIL PELÉ

El Gandesa va vèncer al camp del Reddis (1-2) i és sisé. Dos gols de Dilla,
el segon a darrera hora, van valdre la victòria. Segons Rafel Navarro, tècnic
gandesà, “va ser un partit molt intens, sobre tot a la primera meitat, amb al-
ternatives. El Reddis intentava crear des del darrera i nosaltres pressionàvem
per recuperar i poder fer perill. Així, amb recuperació de Gumiel, va venir el
gol de Dilla. Amb el 0-1 el partit va seguir amb molt de ritme, fins el descans”.
A la represa, segons Rafel, “ens trobàvem còmodes i teníem la confrontació
bastant controlada, fins que va arribar una jugada en la que Gumiel va rebre
una pilotada d’una falta i va quedar a terra. El Reddis va seguir i un jugador
seu es va acomodar la pilota amb l’ajuda de la mà i va marcar l’1-1. Vam pas-
sar uns moments de nervis i el partit es va travar. Tot això fins a darrera hora
quan una assistència d’Ubalde va servir-li a Dilla per establir l’1-2. Victòria im-
portant en la lluita per acabar la lliga el més amunt possible”. L’anècdota del
partit es va produir minuts abans d’iniciar-se, quan en l’acte protocolari de la
pancarta de la campanya antiviolència, quan els jugadors dels dos equips es
saluden, l’àrbitre, Èric Aleixendri, no va donar la mà al tècnic del Gandesa. Un
fet que ha creat malestar a la directiva del Gandesa que es plantejava comu-
nicar-ho a la Federació. Sobre la qüestió, Rafel, el tècnic, no va voler fer valo-
racions. Sembla ser que l’àrbitre podria estar molest amb el tècnic per unes de-
claracions que va fer Rafel a Ràdio Gandesa a principis de l’any passat. 

Dilla lidera el triomf del Gandesa 
al camp del Reddis (1-2)

L’ÀRBITRE NO VA DONAR LA MÀ AL TÈCNIC GANDESÀ

L’Amposta va guanyar a Salou, cuer del grup, amb gol d’Arnau (0-1) i se-
gueix quart, a 4 punts de la segona plaça. Segons Albert Company, tècnic de
l’Amposta, “a la primera meitat el domini va ser nostre, amb ocasions i un
gol anul.lat per un fora de joc dubtós. Arnau va marcar el 0-1, però vam gau-
dir d’altres oportunitats per encarrilar el partit. No vam fer-ho i a la represa,
amb els minuts, no vam sentenciar i el Salou va arribar viu a darrera hora. No
ens va crear ocasions clares però amb el 0-1, accions a pilota aturada van su-
posar incertesa. Vam saber defensar-ho i, malgrat els intents del Salou al fi-
nal, vam mantenir l’avantatge i vam sumar una victòria que ens permet se-
guir amb possibilitats, ja esperant el proper partit”. L’Amposta va acabar
jugant amb dos juvenils de segon any, Xavi i el debutant Andreu Arasa: “van
competir a un bon nivell en un partit que ho requeria per poder aconseguir
la victòria. En general, són partits que, d’entrada, per la diferència classifi-
catòria, fan una sensació però la realitat no és aquesta i més si no concretes
les opcions, com va succeir a la primera meitat”. 

L’Amposta segueix viu

VICTÒRIA AL CAMP DEL CUER, EL SALOU (0-1)

Un gran partit. L'Ampolla s'enfrontava a un rival directe en la lluita per la segona plaça. I va remuntar a la
represa, assolint tres punts amb doble valor (5-2). Els ampolleros són segons, amb els mateixos punts que
el seu darrer rival. D'entrada, l'Ampolla va sortir molt ferma i Gallego va fer l'1-0 aprofitant un servei de Sa-
mu. Però el partit tenia anada i tornada i el jove Roger empatava per al Cata, rematant una centrada de Co-
sido. Amb l'1-1, el partit fou hiperintens. Domini altern i ocasions repartides, si bé l'Ampolla en va gaudir de
més clares. Poc abans del descans, el Catalònia va avançar-se amb un gol espectacular de Juanjo Rovira. Un
dels gols de la jornada. El Cata va acabar millor el primer temps. A la represa, l'Ampolla va sortir amb mol-
ta convicció i el Cata es va haver de defensar més enrera. Un penal fet per Cosido al local David va ser l'em-
pat. Gallego va transformar-lo. Amb el 2-2, el partit es va trencar. L'Ampolla amb tota la seua artilleria ofen-
siva va decantar el partit. El Cata no va saber definir els seus contraatacs però, malgrat això, va disposar de
dues opcions. Una contra local va comportar un penal de Juanjo Rovira. Gallego va posar el 3-2. El Cata va
anar baixant els braços i amb espais per davant, els ampolleros van golejar amb dues jugades que va culmi-
nar el jove Fernando. El 5-2 fou massa inflat però l’Ampolla a la represa es va imposar. Fou letal.

L'Aldeana va vèncer el Flix (1-0) en un partit en què, per motius diferents, hi havia molt en joc. Els aldeans en la lluita per l'ascens, el Flix per la permanència.
Partit molt ensopit sobre tot dels aldeans, molt apàtics. Al primer temps, amb el vent a favor, l'Aldeana va intentar dur la iniciativa però va fer-ho amb lentitud i sent molt pre-
visble, amb poca velocitat. El Flix, que tenia les baixes de Magí, Jacob, Mani, Jaume Esteve i Pere, no va tenir ocasions però es defensava amb ordre. No obstant, un córner a
favor dels locals va decidir. Pilota pentinada i remat del pichichi Àlex Alegre al segon pal. Fou l'1-0. A la represa, el Flix va pressionar més amunt i va tenir dues ocasions clares.
L'Aldeana seguia sense entrar en el partit i va patir tot i que en els darrers minuts va crear dos contraatacs per a poder sentenciar.  Mal partit dels locals que, no obstant, se-
gueixen en la lluita per la segona posició. El Flix haurà de seguir patint. El duel fou avançat al dissabte, per les fires de l'Aldea. El Flix, que havia acceptat el canvi d'ordre a la
primera volta, no li va anar bé pel fet de que diversos jugadors no podien estar en dissabte. Però, tot i fer la petició, el partit no es va poder passar al diumenge.

L'Ampolla remunta a la represa, contra el Catalònia

L’Aldeana
manté
opcions

3A CATALANA. 4 EQUIPS SEPARATS PER UN PUNT, EN LA LLUITA PER LA SEGONA PLAÇA

El Batea va sumar tres punts amb doble valor en la llui-
ta per la permanència, contra la Riera (7-3). No obstant,
aquesta encara s’ha de consumar perquè només 5 punts
separen als terraltins del descens directe i a més poden
haver-hi compensacions. Agustí (3), Miguel (2), Adrià i
Enric van marcar. Al minut 65, el Batea, que tenia baixes
(Quique, Gustavo, lesionat per unes setmanes, i Borrull),
guanyava 6-1. I hagués pogut fer més gols. Segons el seu
tècnic, Sergi Navarro, “partit en què necessitàvem guan-
yar i en el que, a més dels gols, vam tenir altres opcions.
Els tres punts eren el més important i els vam aconseguir.
Ens vam acomodar, amb el 2-0 a la primera meitat i a la
represa, amb el 6-1, però podia passar per la situació del
partit i amb els canvis fets per donar minuts a tots els ju-
gadors. Ara a pensar en el proper partit que també és
molt important per al nostre objectiu, a Torredembarra”. 

El Batea goleja la Riera i fa un
pas cap a la permanència

RESULTAT D’ESCÀNDOL (7-3)

El Camarles segueix cinquè després de guanyar
al Catllar, equip que ja té peu i mig a Tercera ca-
talana (0-2). Dos gols de Teixidó van decidir. Se-
gons Xavi Cid, “ens va costar perquè el Catllar va
travar molt el partit a la primera meitat amb
molts jugadors darrera de la pilota. Tot i el domi-
ni, al primer temps només vam crear un parell
d’opcions”. A la represa, “vam jugar amb més
intensitat i vam arribar amb més claredat, fent
Raül el 0-1 que ens va donar seguretat. Vam te-
nir altres opcions fins que Raul, de falta magis-
tral, va establir el 0-2. A partir d’aquí, atac i gol,
amb nombroses oportunitats més”. Cid afegia
que “important seguir sumant, en un partit en el
que d’entrada et pots contagiar del ritme d’un ri-
val que ja no té opcions, com així va ser”.

El Camarles no falla 
al Catllar

GOLS DE RAUL TEIXIDÓ (0-2)

3A. CATALANA. EL FLIX, EN JUGAR EN DISSABTE, TENIA FINS A SIS BAIXES. PERÒ EL PARTIT NO ES VA PODER JUGAR EN DIUMENGE

La lliga es va definint
Jornada magnífica per al futbol ebrenc a 2a catalana. Victòries importants
del Batea i Ulldecona que fan un pas endavant per a la permanència.
Teixidó ha aconseguit un punt més en aquesta segona volta que l’equip en
la primera i Sergi els mateixos. Per la seua part, la Cava ha de recuperar-
se, 3 punts de 18. El que és el futbol: fa dues jornades, el Tortosa li va fer
7 gols al Torrembarra i aquest equip després guanya al tercer el Cambrils
(1-2). Segueix imparable el Valls, només una derrota des de novembre i un
calendari assequible per aconseguir la segona plaça: Vendrell, Reddis,
Catllar, Salou i darrera jornada contra el Tortosa, que ja serà campió, tot i
que ara li queden quatre plats forts: Camarles, Amposta, Gandesa i Valls
més el Segur. Una lliga cada vegada més definida: Tortosa serà campió;
Valls jugarà la promoció. Catllar, Salou i la Riera baixaran i la única incòg-
nita és si Ulldecona, la Cava i Batea es podran salvar. Crec que si però la
quarta i cinquena plaça per baix estan calentes. Ull als descensos de la
Segona B i al Vila-seca a 1a Catalana. Podrien ser 6 descensos.

JOAQUIN CELMA
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9 equips implicats en l’ascens i el descens

Pas de gegant del líder de la Tercera catalana, la Sénia, que, amb guanyar tres partits és campió, i que amb 2 victòries i un empat gairebé li valdria. I que ja té la promoció
virtualment assegurada. Gran segona volta dels primers 5 classificats amb una gran regularitat en les 12 jornades disputades. 
Els 4 equips que opten per la promoció estan en un mocador, separats per un punt, amb la qual cosa en l'última jornada es jugaran l'única plaça i veurem emoció cada jor-
nada. Això sí, el que pergui un partit està gairebé KO en la lluita. L'Ampolla està molt forta en el seu camp: 4 gols a la Sénia i aquesta setmana, 5 al Jesús Catalònia i els
dos partits els va remuntar i en l’última jornada visita el Sant Jaume, camp talismà en el que 3 dels últims 4 equips que han pujat a Segona han jugat allí el darrer partit. La
meua aposta per a la promoció: l’Ampolla i Catalònia però ull al Remolins-Bítem i l’Aldeana que donaran guerra. Els descensos també estan calents. L’Ametlla va agafar oxi-
gen; el Godall cal destacar perquè és bestial el que està fent: 1a volta, 9 punts. En aquesta ja en porta 16. Flix, li resten cinc partits que els ha de guanyar gairebé tots per
salvar-se; Vilalba no té un calendari fàcil però té a Cotaina i el seu golejador Uri. Victòria de l’Alcanar que va acabar amb dos juvenils i 2 jugadors de filial. El Corbera s’im-
pulsa amb el triomf al camp d’un Roquetenc que havia de jugar 7 partits seguits a casa. De moment, porta 3 derrotes, 1 empat i 1 victòria. I demà rebrà el Catalònia. Per
acabar, lamentar la batalla campal a Godall, molt trist que passen aquestes incidències i més en un partit que fou correcte i que ja estava en temps afegit amb el 3-1.

L’opinió de Joaquin Celma

Miquel Cotaina, tècnic del Vilalba, comentava que “ens va condicionar molt que als primers 15
minuts, arran de dues indecions nostres, ens van fer el 0-2. Ens va costar a la primera meitat quan
ells van dominar més i nosaltres, tot i marcar l’1-2, no vam entrar en situació. La Sénia, abans del
descans, va establir l’1-3. A la represa, vam pressionar més amunt i ens vam imposar tenint di-
verses ocasions que el seu porter va evitar. No vam fer el 2-3, quan vam poder marcar-lo, i ells,
que tenen un gran equip, demostrant que són líders, i que són letals davant, van sentenciar amb
el 2-4”. Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia, deia que “ens vam adaptar bé al camp de terra, so-
bre tot a la primera meitat. Va ser clau també marcar aviat i als 15 minuts ja anàvem 0-2, amb
gols de Zaragoza i de David. Malgrat això, Uri va fer un gran gol que fou l’1-2. Però acte seguit,
assistència de Pol i gol de Zaragoza. A la represa, però, vam perdre el control del partit i el Vilal-
ba va pressionar més amunt i va tenir opcions. Ja no vam estar tan bé. També fou mèrit del Vi-
lalba. Tot i això, al minut 75 una jugada de Capi i David va marcar l’1-4 que ja va sentenciar.
Després arribaria el 2-4. Victòria important que ens permet recuperar els 8 punts d’avantatge”. 

Cop d’autoritat del líder la Sénia

3A CATALANA. VA GUANYAR A VILALBA I TÉ 8 PUNTS D’AVANTATGE (2-4)

El Santa Bàrbara va trencar la ratxa de 13 jor-
nades seguides sense perdre del Perelló (0-3).
Segons Molinos, tècnic perellonenc, “bona pri-
mera meitat nostra, tot i que sense crear op-
cons clares. A la represa, arran del penal,  vam
jugar massa precipitats i el S. Bàrbara, amb
gent ràpida, ens va fer molt de mal, senten-
ciant. Victòria justa i felicitar al S. Bàrbara per-
què va jugar força bé”. Cantó, del S. Bàrbara:
“primera meitat més de domini del Perelló. La
segona, més oberta. Un penal molt clar fou el
0-1 i al contraatac vam decidir amb el 0-2 i
després amb el 0-3. Bon partit de l’equip”. 

El Santa sorprèn el Perelló

ELS DE CANTÓ, LETALS (0-3)

Tres punts d’or per al Corbera, amb qui Pani
va tornar a jugar de porter, en la lluita per la
permanència. Va guanyar a Roquetes. Partit
igualat a la primera meitat, amb més ocasions
del Roquetenc però encert del Corbera amb
gol de Samu. A la represa, aviat, empat del Ro-
quetenc. Partit obert i trencat amb l’expulsió
‘rigorosa’, segons els locals, d’Ivan Arasa. I gol
anul.lat al juvenil Elies que també fou molt pro-
testat pels de Roquetes. El Corbera, amb es-
pais, va tenir possibilitats i Roger va establir l’1-
2. I Dani va sentenciar amb l’1-3. El Corbera ha
fitxat a Guillem, porter juvenil de Gandesa.

Oxigen per al Corbera (1-3)

ELS LOCALS PROTESTEN L’ARBITRATGE

Anton, tècnic del S. Jaume: “com en les darreres jornades,
partit molt fluix. Hem perdut la dinàmica que portàvem. Ho
hem parlat però també coincideix amb un moment amb
nombroses baixes, fins i tot amb els dos porters lesionats. No
vam estar bé però el 0-4 fou molt abultat”. Quintana, de
l’Ametlla: “vam fer un gran partit i vam aconseguir una
victòria que era molt necessària. Héctor, de falta, va fer el 0-
1, que ens va donar molta confiança. Un jugada de Pepe va
significar el 0-2 d’Alejandro. L’equip va jugar ben posat i a la
represa, un gran gol de Pepe va ser el 0-3. I Alejandro va
marcar el 0-4. Seguirem lluitant per la permanència”. Pepe
debutava en el retorn i Salva (Icomar), davanter que s’havia
compromès amb el Flix, ha fitxat amb l’Ametlla. 

Punts d’or per a l’Ametlla

EL SANT JAUME S’HA ESTANCAT (0-4). 2 DE 15

El R. Bítem va guanyar l'Olímpic (4-1) i, amb sis victòries se-
guides, està a un punt de la segona plaça, i, per tant, en la llui-
ta. Partit igualat a la primera meitat amb un Olímpic ben posat.
Però una errada dels visitants va significar una pèrdua i l'1-0,
obra d'Emili. El gol va esperonar al R. Bítem que ja va trobar més
fluidesa en la creació mentre l'Olímpic va acusar-ho. Emili va re-
petir fent el 2-0 i, amb els morencs fora de partit, Sergi Bel va es-
tablir el 3-0. A la represa, l'Olimpic va arriscar al màxim. Dani va
fer un gran gol, que fou el 3-1, i els de Paco Muñoz van tenir
fins a tres ocasions per entrar en situació. També és cert que amb
espais, el R. Bítem va perdonar fins que Sergi Bel culminava una
gran jugada, amb assistència d’esperó d'Emili. Era el 4-1. L'Olím-
pic, en zona estable, s'ha acomodat en els darrers partits

El R.Bítem, en la lluita

VA GUANYAR L’OLIMPIC (4-1) I ESTÀ A UN PUNT

José Fernando Mora, de l’Alcanar: “el partit es presenta-
va complicat pequè entre sancions, compromisos i lesions
només disposàvem de 10 jugados del primer equip, amb
dos juvenils i dos jugadors de filial. Partit, en tot cas, bas-
tant controlat i, a més, creant opcions i fent Sergio Ruiz l’1-
0. A la represa, vam seguir molt posats, amb molta serie-
tat, i Adrià, en una contra, va decidir amb el 2-0. Ens van
marcar el 2-1 i si bé Moi va evitar una ocasió d’ells, la nos-
tra victòria va ser justa”. Blai, del Pinell: “partit igualat en
el que a la primera meitat vam tenir ocasions molt clares.
Però l’Alcanar fou efectiu i va fer l’1-0. A la represa, aviat,
ens van fer el 2-0 però els canvis foren efectius i Víctor G.
va marcar el 2-1. Fins el final, hagués pogut passar de tot”. 

L’Alcanar torna a guanyar

VA SUPERAR EL PINELL (2-1)

El Godall s’hi jugava molt en la
lluita per la permanència. Xescu,
amb un gran gol, va fer l’1-0. El
propi Xescu, de penal, va marcar el
2-0. El Jesús i Maria va reaccionar i
es va posar en el partit amb el 2-1,
tenint altres opcions ja a la represa.
Però va ser Ramon qui va senten-
ciar per al Godall, amb el 3-1.  
El partit havia estat del tot co-

rrecte, així coincideixen els dos
equips. Però al minut 91 es va sus-
pendre per incidències. Mossos
d’Esquadra i l’ambulància van arri-
bar posteriorment al camp. Per part
del Jesús i Maria s’han presentat
denúncies i també per part del Go-
dall. 

Batussa 
lamentable

EL GODALL GUANYAVA 3-1 (91’)

Dilluns, el jove rasquerà Josep
Gonzalez, de 20 anys, perdia la vi-
da en un accident de transit a la ca-
rretera Perelló-Rasquera. Josep era
porter de l’Arnes i entrenador del
cadet de l’Olímpic. Passats quatre
mesos de l’accident de Manel i Em-
ma, vivim una altra commoció.
Múltiples mostres de condol. Ro-
ger, tècnic de l’Arnes, deia que “és
un cop molt dur que encara no
creiem que hagi passat. Estem molt
afectats. Gran persona i gran por-
ter, Josep va deixar emprenta. Mai
l’oblidarem”. Des de l’Olímpic
també s’ha manifestat la conster-
nació per tan irreparable pèrdua.
Els clubs ebrencs han mostrat el seu
suport i la condolència en uns mo-
ments tan complicats. De la jorna-
da, a Quarta catalana, dir que el

Móra la Nova està més prop de
l’ascens després de guanyar a l’E-
bre Escola (0-2). Amb la derrota de
l'Amposta, els moranovencs po-
drien consumar l'ascens en la pro-
pera jornada. Cal dir que l'Ebre Es-
cola es va imposar en la primera
meitat, tenint opcions. Però va ser
Rafik qui va avançar al lider amb
un tret des de gairebé el centre del
camp que el porter local, desafor-
tunat en l'acció, no va poder evitar.
Era el 0-1. A la represa, partit igua-
lat i obert fins que Yassine va sen-
tenciar amb el 0-2. Llavors, el líder
va perdonar diverses ocasions per
ampliar l'avantatge. L’Arnes, diu-
menge, no va disputar el partit per-
què el Deltebre no es va presentar.
D’aquesta manera, sumarà tres
punts que el distancien del tercer

classificat, l’Amposta, que va per-
dre contra l’Ascó (2-4). Segons
Cristian, tècnic de l’Amposta, “va
ser un gran partit, molt intens. Fou
igualat i, a la primera meitat, du-
rant els primers 30 minuts, va tenir
més domini nostre i una ocasió d’I-
van. Ell mateix, de vaselina, va
marcar l’1-0. L’Ascó va reaccionar i
poc després va empatar, arran d’u-
na pèrdua de pilota nostra. El partit
es va trencar fins el descans, tenint
ells una ocasió clara. A la represa, a
l’inici, en pocs minuts, arran d’una
acció de Calafat i arran d’una falta,
ens van fer l’1-3. Vam intentar-ho
però en una contra ens van marcar
l’1-4. Vam seguir insistint i Ivan va
fer el 2-4, gaudint de diverses si-
tuacions per entrar en el partit,
però sense poder fer-ho. No estic

content del resultat però si del par-
tit, en general, contra un Ascó re-
forçat i amb un Calafat que va
marcar distàncies”. 

(continua a la plana següent).

Commoció al futbol ebrenc

4A CATALANA. JOSEP GONZALEZ, PORTER DE L’ARNES, VA PERDRE LA VIDA EN UN ACCIDENT DE TRANSIT

Josep Gonzalez (qepe)
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L’Handbol Amposta i el
C.D.Agustinos d'Alacant,
van empatar en la darrera
jornada, en un partit en el
no es jugaven res. Destacar
la ratxa golejadora d'Alba
Simón amb 13 gols, que ha
estat la máxima golejadora
d'aquest grup C, i la 3a. de
tots els grups de la Divisió
d'Honor Plata femení, i la
tornada a les pistes de dos
de les jugadores importants d'aquest equip, Judit Tortajada
i Esther Juncosa. Ara a pensar en la Copa Gonzalo Usero,
que comença aquest cap de setmana, i de la que l’Amposta
n’és el campió de les 2 últimes edicions, i que lluitarà per
revalidar el titol.

Darrer partit de lliga
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (29-29) CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (79-62)

Derrota a l’Esparreguera
Partit on l’equip local, l’Esparraguera,

es jugava molt més que els dos punts:
quedar amb opcions de ser campió de
grup i obtenir una posició més favorable
en els encreuaments del play-off. Les
Vinyes del Convent CB Cantaires va
anar a disputar l’encontre amb 8 juga-
dors, i un reforç del Sènior B, essent sa-
bedors que ja no es disposava d’opcions
per a optar als quatre primers.
El partit va ser gairebé un tràmit on els

locals sortien en tromba, prenent el con-
trol del joc. Control que no deixarien
fins a segellar la victòria per 79-62.
Malgrat això, l’equip tortosí, hagués

pogut donar més guerra, ja que al partit
de casa s’havia guanyat per 19 punts.
En el darrer encontre de visitant, el CB Cantaires no va poder oferir una bona imatge.
El proper diumenge a Ferreries, últim partit de Lliga enfront de l’Alpicat, on l’equip ha de

ser més dur i sòlid en tots els aspectes, en el comiat de l’equip roig, que ha realitzat una in-
teressant i sòlida campanya en el seu primer any en la categoria.            Foto: Ferran. 

BALL ESPORTIU

4A CATALANA 

Cristian Trujillo i Paula Carpes, dos ba-
llarins ebrencs, categoria Youth AN, han
estat seleccionats per representar Espan-
ya al campionat europeu de balls espor-
tius d’aquesta temporada. Els competi-
dors, de Tortosa i Amposta,
respectivament, han manifestat que “es-
tem molt il.lusionats davant d’aquest
nou repte. Ens deixarem la pell per fer un
gran paper el proper 14 de maig a Chisi-
nau (Moldàvia)”. 

Dos ballarins
ebrencs, a l’europeu

HANDBOL

Infantil femení. KH-7 BM Granollers-CE Tortosa, 34-27.
Derrota en el primer partit de la segona fase. El 6-0 dels pri-
mers minuts, malgrat la reacció, va decidir. Infantil mascu-
lí. CH Cambrils-CE Tortosa, 17-16. La tercera plaça estava
en joc. Partit igualat que es va decantar a darrera hora pels
locals. Cadet masculí. CE Tortosa-Safa Gavà, 19-38. Mal
partit local i superioritat visitant. Sènior Femení. H
Banyoles-CE Tortosa 24-21. Primer partit de la segona
volta de la segona fase. La primera part començava favo-
rable per a les tortosines gràcies a la gran intensitat en el
joc, finalitzant 8-12. Però la segona no va ser bona per a les
del Centre d’Esports i, a causa de les errades en defensa i
en la finalització, l'equip de Banyoles remuntava el marca-
dor. Tot i la derrota, encara hi ha opcions. Sènior masculí.
CE Tortosa-CH Rubí, 31-23. Gran victòria que dóna possi-
bilitats de permanència.  

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior de primera cau davant del C.V.Barberà 2-3. Van
lluitar tot el partit, però la falta d'efectivitat en atac i els
nombrosos errors de defensa, va fer que al final no
puguessin emportar-se la victòria. Per altra banda, el
sènior de segona, va rebre al Tiana. Aquests, tot i presen-
tar baixes, no va afectar en el seu joc i van poder supe-
rar al rival per un contundent 3-0. El sènior femení, no va
poder superar al capdavanter de la classificació, al Sant
Quirze. Aquestes van perdre contra les líders per 1-3. El
cadet femení, també va rebre al Sant Quirze, 3-0 amb
parcials (25-17, 25-22 i 25-5). Per últim, l'infantil feme-
ní va rebre al Salou. 3-0  amb parcials molt ajustats (25-
23, 28-26 i 25-10). 

El Masdenverge puja a la tercera plaça després de golejar el Benissanet (7-
1). Els de Vallés, amb el golaverage a favor, tenen els mateixos punts que
l’Amposta, que ara és quart. Una tercera plaça que podria ser d’ascens, se-
gons les compensacions que puguin existir. La segona, a 8 punts quan en que-
den 15 en joc, ja està molt complicada. El Ginestar, cinquè, va empatar a Ca-
marles (2-2). Segons Santi, tècnic del Camarles, “a la primera meitat el domini
va ser nostre, tot i que sense molta claredat per resoldre les ocasions. A la re-
presa vam intensificar el domini i vam tenir una ocasió amb un penal que no
vam transformar. Vam seguir i Alifonso va resoldre dues de les oportunitats fet
dos gols. Semblava que el partit estava encarrilat però un xut sense aparent
perill va comportar el 2-1. El Ginestar va crèixer i nosaltres, amb baixes i pocs
efectius, no vam contrarrestar-ho i ells van acabar empatanat”. Segons Poley,
del Ginestar, “la primera meitat nostra, com en els darrers partits, va ser molt
fluixa. El Camarles va tenir ocasions amb un penal fallat i a la represa es va

posar amb el 2-0. Va ser llavors quan vam reaccionar i vam empatar, tenint
ocasions al final per haver pogut guanyar”.  El Catalònia-Fatarella es va sus-
pendre i es jugarà el dimecres dia 3 de maig. El Xerta continua fent una bona
campanya. Va vèncer a Bot (1-2). Segons el seu tècnic, Sisco Martí, “vam anar
11 justos i el partit es va complicar quan ells, arran d’un córner, ens van mar-
car l’1-0. Ens vam refer i Aleix va empatar, gaudint d’altres ocasions. En una
contra, Aleix va provocar un penal i Toni va marcar l’1-2. El Bot es va quedar
amb deu a la represa i vam poder controlar bé el partit excepte al final quan
ells van apretar per buscar l’empat. El resultat va ser just”. Tivenys i Batea, per
la seua banda, van empatar a dos. David Montardit, delegat del Tivenys, ex-
plicava que “vam començar malament, reaccionant poc abans del descans
fent l’empat. Però ells van ser efectius i es van posar 1-2 a la represa. Vam tor-
nar a reaccionar fent el 2-2 i al final vam poder fins i tot guanyar”. En el duel
de cuers, l’Ametlla va vèncer l’Alcanar per 2-1. 

El Masdenverge puja a la tercera plaça

CICLISME. DIUMENGE

PREFERENT FEMENINA

El Tortosa Ebre va perdre
contra l’AEM (0-1) en un
partit en què mereixia més
però, com en els darrers par-
tits, es va quedar sense pre-
mi. Derrota que fou dolorosa
perquè l’equip va treballar
per assolir un altre resultat. El
partit a Vilafranca, malgrat
tot, es va donar com a guan-
yador a l’equip local (3-0). 

El Tortosa Ebre
perd a casa

L'inici de la segona volta de la fase d'ascens
continua oberta tot i que quatre equips són clars
favorits per entrar al TOP-4: Perelló, Palautorde-
ra, Les Franqueses i Tortosa. Les perellonenques
van guanyar el cap de setmana passat al Parets
per 30-26 i lideren el grup. A més, van guanyar
el golaverage particular per un gol i en tindran
prou amb guanyar a Igualada, en la propera jor-
nada del 6 i 7 de maig, per estar classificades. 

Victòria amb doble valor de l’Handbol Club Perelló (30-26)

Derrota del sènior de 1a.

EN UN MINUT

*REM: aquest cap de
setmana Amposta va ser
l’escenari de l’última Rega-
ta Promoció per a catego-
ries alevins i infantils.
Van participar els més

petits/es dels clubs cata-
lans com ara el CN Banyo-
les, Barcelona CR, RCN Ta-
rragona, CR Tortosa, CN
Sant Carles de la Ràpita,
CR Delta de Sant Jaume i
el CN Amposta com a club
amfitrió. Les modalitats
disputades van ser en 1x,
2x, i 4x. Els resultats més
destacats del CN Amposta,
van ser els primers llocs en
2x aleví de Sebastià Cano i
Gerard Batalla; el 4x aleví
de Noa Guasch, Carme
Cercós, Violant Rallo i Lau-
ra Mir i l’1x aleví de Noa
Guasch. En 1x infantil de
Anastàsia Zakarova va
quedar en segona posició.
Del Club de Rem Tortosa
hi van participar més d’una
vintena de remers que van
acabar entre les tres prime-
res posicions. Miquel Pelli-
sa i Éric Pastor van ser pri-
mers en 2XIM i també ho
van aconseguir en 4XIM,
format per Miquel Pellisa,
Roger Queralt, Éric Pastor i
Jordi Cortiella. En segon
lloc van acabar Oriol Mar-
tinez i Raül Robres  en
2XAM i en 4XAM, format
per Oriol Martinez, Max
Guez, Axel Gas i Raül Ro-
bres. La tercera plaça va
ser per Laia Monclus, Blan-
ca Ferreres, Irene Fores i
Ester Fores amb 4XAF, Pau
Simo i Jaume Jin Riera amb
2XIM, Martha Llop, Cinta
Arasa,Georgina Simo i An-
gelina Rufi amb 4XIF i Ire-
ne Fores i Ester Fores amb
2XAF.
*TRIAL: aquest cap de

setmana tindrà lloc la se-
gona edició del Trial de
Tortosa, organitzat pel
Moto Club Tortosa. 

(Notícies de  Canal Terres de

l’Ebre/ ebredigital.cat)
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte   

Benissanet-Camarles (16h)
M Nova-Xerta (16.30h)

Ginestar-Amposta (16.30h)
Batea-Masden. (17.15h)

diumenge 
Alcanar-Ebre Escola (16h)
Ascó-Catalònia (16.30h)
Deltebre-Tivenys (17h)

Fatarella-Ametlla (17.15h)
dilluns dia 1 
Arnes-Bot (18h)

RESULTATS
29a jornada 4a catalana

Tivenys-Batea 2-2

Bot-Xerta 1-2

Ebre Escola-M Nova       0-2

Ametlla-Alcanar  2-1

Masdenverge-Benissanet  7-1

Amposta-Ascó 2-4

Camarles-Ginestar   2-2

Arnes-Deltebre 3-0

Catalònia-Fatarella    (3 de maig)

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 85 21 74

2. Arnes 92 32 68

3. Masdenverge 84 38 60

4. Amposta 75 34 60

5. Ginestar 64 48 49

6. Catalònia 58 44 47

7. Deltebre 61 48 46

8. Ebre Escola 48 54 41

9. Xerta 50 60 37

10. Ascó 66 65 37

11. Tivenys 52 68 35

12. Batea 52 68 34

13. Bot 54 80 34

14. Fatarella 46 62 31

15. Camarles 53 83 29

16. Benissanet 37 78 24

17. Ametlla 28 70 22

18. Alcanar 28 80 11

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
AEM-Pardinyes

At Prat-F At Vilafranca

S Andreu-Cerdanyola

S Gabriel-Tortosa E (dissa

16.45h)

Fontsanta-Guineueta

Molins-Sant Pere

Camp Clar-la Roca 

Pontenc-Porqueres

RESULTATS

27a jornada

Tortosa E-AEM 0-1

la Roca-Fontasanta    2-2

Guineueta-Molins 5-1

At Prat-C Clar 4-2

Porqueres-S Andreu     1-2

S Pere-Pontenc 8-2

Cerdanyola-S Gabriel      1-2

F At Vilafranca-Pardinyes        0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Pardinyes 104 30 69

2. Fontsanta 76 36 59

3. Cerdanyola 59 26 58

4. S Pere 70 38 52

5. S Andreu 59 42 49

6. F At Vilafranca 53 33 45

7. Porqueres 53 48 40

8. At Prat 46 45 39

9. Pontenc 56 69 39

10. AEM 46 47 35

11. S Gabriel 51 41 35

12. Molins 45 57 31

13. Tortosa E 32 62 21

14. La Roca 27 56 20

15. Guineueta 35 90 16

16. Camp Clar 38 130 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte   

Ginestar-Ulldecona (12h)

Diumenge 

S Jaume-Olimpic (10h)

Gandesa-Aldeana (11h)

S Bàrbara-J i Maria (11h)

Arnes-Alcanar (12.30h)

Tortosa E-R Bítem (12.30h)

RESULTATS

20a jornada

Aldeana-S Jaume 10-1

Ginestar-Olimpic 0-2

J i Maria-Tortosa E 2-2

R Bítem-Gandesa 1-9

Ulldecona-Arnes 9-1

Alcanar-S Bàrbara 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 128 23 58

2. Aldeana 102 26 54

3. Ulldecona 75 47 42

4. Olimpic 81 59 41

5. S Bàrbara 53 41 32

6. S Jaume 70 71 30

7. Gandesa 60 62 28

8. J i Maria 55 70 27

9. Ginestar 38 75 20

10. Tortosa Ebre 32 77 19

11. R Bítem 37 110 13

12. Arnes 20 90 5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

St Jaume descansa

Amposta-Ametlla

Alcanar-Perelló

Aldeana-Catalònia

J i Maria-Canareu

Rapitenca-Vinaròs

Tortosa-Roquetenc

RESULTATS

22a jornada

Roquetenc, descansava

S Jaume-Rapitenca 0-2

Canareu-Amposta 1-4

Perelló-Tortosa 4-5

Ametlla-Aldeana 1-1

Catalònia-Alcanar 2-3

Vinaròs-J i Maria          6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 55 22 49

2. Amposta 64 21 47

3. Roquetenc 58 26 46

4. Vinaròs 58 27 45

5. Aldeana 49 27 35

6. Tortosa 74 51 34

7. Rapitenca 53 32 34

8. Ametlla 38 35 25

9. Canareu 38 63 17

10. Jesús i Maria 32 63 14

11. Perelló 29 76 13

12. Catalònia 28 59 12

13. S. Jaume 18 92 4

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
divendres 

Pinell-Ampolla (20.30h)
dissabte 

Ametlla-Alcanar (16h)
R Bítem-S Bàrbara (16.30h)
Roquetenc-Catalònia (19h)

diumenge 
Aldeana-Godall (16.30h)
Olimpic-S Jaume (17h)
Vilalba-Perelló (17.15h)

J i Maria-la Sénia (17.15h)
Corbera-Flix (18h)

RESULTATS

29a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Corbera 1-3

Aldeana-Flix 1-0

R Bítem-Olimpic 4-1

Perelló-S Bàrbara 0-3

S Jaume-Ametlla 0-4

Alcanar-Pinell 2-1

Godall-J i Maria (sus 91) 3-1

Ampolla-Catalònia 5-2

Vilalba-la Sénia 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 29 96 43 69

2. Catalònia 29 73 38 61

3. Ampolla 29 79 36 61

4. Aldeana 29 61 34 61

5. R Bítem 29 64 33 60

6. Alcanar 29 57 50 47

7. Perelló 29 41 40 45

8. Olimpic 29 53 61 39

9. Roquetenc 29 48 58 38

10. S Jaume 29 52 80 37

11. S Bàrbara 29 50 50 36

12. Pinell 29 54 55 35

13. Corbera 29 46 67 31

14. Ametlla 29 42 56 28

15. Vilalba 29 44 65 26

16. Godall 29 42 70 25

17. Flix 29 34 62 23

18. J i Maria 29 38 76 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Torredembarra-Batea (17h)
Segur-Reddis (17h)

diumenge 
la Riera-la Cava (12h)
Valls-Vendrell (16.30h)

Ulldecona-Roda Berà (17h)
Hospitalet-Cambrils U (17h)
Amposta-Catllar (17h)
Gandesa-Salou (17h)

Camarles-Tortosa (17.15h)

RESULTATS

29a jornada, Segona catalana

Reddis-Gandesa 1-2

Cambrils U-Torredemb. 1-2

Vendrell-Roda Berà 1-5

Catllar-Camarles 0-2

la Cava-Ulldecona 0-3

Salou-Amposta 0-1

Valls-Segur 6-0

Batea-Riera 7-3

Tortosa-Hospitalet 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 29 69 21 71

2. Valls 29 60 30 64

3. Cambrils U 29 57 25 60

4. Amposta 29 51 19 60

5. Camarles 29 56 28 54

6. Gandesa 29 47 26 50

7. Reddis 29 56 60 39

8. Ulldecona 29 40 48 37

9. la Cava 29 38 50 37

10.  Vendrell 29 38 44 36

11. Hospitalet 29 49 52 35

12. Batea 29 54 66 33

13. Segur 29 42 61 30

14. Roda Berà 29 42 37 30

15. Torredembarra 29 33 55 28

16. Catllar 29 33 68 19

17. Riera 29 29 74 18

18. Salou 29 25 55 17

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Màxima emoció a la
Tercera catalana, en la
lluita per la segona

plaça. 4 equips separats
per un punt. 

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Palamós
Ascó-Jonquera (12h)
Júpiter-Sabadell
Europa-Granollers
Vilassar-S Andreu

P Mafumet-Muntanyesa
Cerdanyola-Castelldefels

Olot-Vilafranca
Figueres-Terrassa
Manlleu-Peralada

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 35 22 8 5 62 32 74
2. Peralada 35 22 5 8 60 23 71
3. Vilafranca 35 17 10 8 56 33 61
4. Terrassa 35 17 8 10 45 26 59
5. S Andreu 35 16 11 8 50 37 59
6. Ascó 35 14 12 9 43 32 54
7. Palamós 35 13 9 13 48 52 48
8. P Mafumet 35 10 18 7 40 35 48
9. Figueres 35 11 14 10 37 38 47
10. Granollers 35 13 7 15 45 50 46
11. Vilassar 35 11 10 14 35 43 43
12. Cerdanyola 35 10 12 13 41 48 42
13. Europa 35 10 12 13 24 32 42
14. Muntanyesa 35 10 9 16 31 44 39
15. Castelldefels 35 10 9 16 31 44 39
16. Santfeliuenc 35 9 12 14 37 43 39
17. Jonquera 35 8 11 16 16 29 35
18. Manlleu 35 6 16 13 34 53 34
19. Sabadell 35 7 10 18 33 56 31
20. Júpiter 35 6 13 16 29 47 31

Tercera divisió RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Almacelles-V. Alegre (16.30h)

diumenge 

Santboià-S Cristobal (12h)

Rapitenca-Viladecans (12h)

Lleida-Morell (12.30h)

Vilanova-S Ildefons (17h)

Reus-Alpicat (17h)

Igualada-Suburense (17h)

Vilaseca-Rubí (17h)

RESULTATS

29a jornada, Primera catalana

Morell-Almacelles 0-2

Alpicat-Lleida 1-3

V Alegre-Vilanova 2-1

Rubí-Igualada 1-2

Rapitenca-Vilaseca 1-1

Balaguer-Santboià 0-2

Viladecans-S Cristobal 1-1

Suburense-Reus 0-1

Primera catalana

L’Aldeana és un dels 4 equips que lluiten per la segona plaça. 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 28 56 27 58

2. Reus 27 52 34 53

3. S Cristobal 28 44 30 52

4. Balaguer 28 57 31 51

5. Almacelles 27 59 30 49

6. S Ildefons 27 43 33 43

7. Lleida 27 38 31 42

8. Vista Alegre 27 41 35 40

9. Viladecans 28 30 27 38

10. Igualada 27 42 46 38

11. Rapitenca 27 34 33 38

12. Alpicat 27 36 50 31

13. Vilanova 28 33 53 31

14. Vilaseca 27 33 46 30

15. Suburense 27 30 46 23

16. Rubí 27 26 50 17

17. Morell 27 10 62 5

Tercera catalana
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: BATEA I MÓRA LA NOVA 

JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

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

Top Secret

GOLEJADORS

JUGADOR

Virgili (Tortosa)
Tini (Hospitalet)
Dilla (Gandesa)
Joel (Reddis) 
Caballos (Catllar)
Miguel (Batea)
Ferri (Valls)
Eric (Cambrils U)
Dani (Cambrils U)
Carles (Camarles)
Agustí (Batea)
Amado (Ulldecona)
Sergi José (Rap)
Samu (Cambrils U)
Ivan (Amposta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A 2A CATALANA
Nº

27
22
21 
19 
16
16
14
14
13
12
12
11
10
10
10

GOLS JUGADOR

Callarisa (la Sénia)
Xescu (Godall)
Raül (Pinell)
Ramirez (Ampolla)
Àlex Alegre (Alde)
Marc Garcia (Alde)
Gallego (Ampolla)
Zaragoza (la Sénia)
Emili (R Bítem)
Cristian (Catalònia)
Sisco M (Vilalba)
Regolf (Ampolla)
Marc Alegre (Roqu.)
Baiges (S. Bàrbara)
Piñeiro (Ametlla)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

33
23
21
19
18 
17
16 
16
16
15
14
13
13
13
13

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

33
26 
22
19 
18 
18 
18
16 
16
15
15
14
14
14
14

GOLS

*El Flix, enguany, està de pega. Li han tancat el camp dues vegades, ha hagut de canviar
d'entrenador, els fitxatges han estat un poema, es va fitxar a Oriol Lavella i aquest els
deixa plantats en pretemporada, arriben a un acord amb Salva Gómez i aquest s'aixeca
al dia següent i canvia d'opinió i fitxa per l’Ametlla i aquesta setmana van a l’Aldea i
tenien 6 baixes, entre casaments i feina...a la primera volta van canviar l’ordre del partit i
en aquesta ocasió no van poder jugar en diumenge, com els hagués anat millor. Van
demanar d’anar a jugar a Lleida, per disconformitat, però sembla que no els deixaran fer-
ho. 
*Suspens total en dos partits de Tercera catalana en aquesta jornada, amb incidències
lamentables.
*Només ha jugat 13 partits i ja s'ha col·locat en el pòdium dels deu màxims artillers de 2a
Catalana. Agus és el Killer del futbol ebrenc. A Tercera catalana va batre rècord Guines i
en la nova categoria continua ‘sucant’. I segueix sense núvia. Per això marca tants gols.
És curiós el del Batea: tenia tres baixes importants (Gustavo, Borrull i Kique). De titulars,
7 jugadors de la passada temporada. I van fer 7 gols. Sergi Navarro va tenir 7 orgasmes.
*Alguna cosa no quadra: el primer golejador de la Rapitenca porta 10 gols. El segon és
Nacho, amb 5, en sis partits només de titular. ¿No hauria de jugar més aquest noi?.
*Carlos Panisello, Gerard Verge i ara Andreu Arasa, tres jugadors que estaven al futbol
base del Castelló, Nastic i Saragossa i ara militen en equips de les nostres terres. Amb la
qualitat de jugadors que hi ha fora de les nostres terres, si tornessin tots, es podria tenir
un equip en tercera divisió.
*Gran iniciativa del Ginestar per als joves als que no els cobren entrada perquè van apu-
rats. I si porten dos o tres euros s'ho gasten al bar i animen molt a l'equip.
*Alguns jugadors de les nostres terres estan baixant el pistó en aquest final de tempora-
da i els entrenadors estan que es pugen per les parets.

Foto esquerra: molts clubs ja tenen la seva
història: Tortosa, Amposta, La Cava, J. i
Maria, Perelló, Ametlla, Catalònia, Santa
Bàrbara, Campredó i Ulldecona. Dos d'a-
quests llibres són d'un mateix autor: Enrique
Viñas. L’Amposta té dues edicions 1975 i la
del centenari. El llibre de la Sénia l'autor és
Joaquin Celma Querol. Faltaria un llibra que
no he pogut trobar: CD Mora de Ebro 1920-
1970.  A la dreta, dalt: Delfin i Becerra, dos
ebrencs que triomfen a Amèrica. I baix,
Guillem Folqué, porter juvenil de Gandesa

que ha fitxat amb el Corbera. 

PEPE (Ametlla)

GALLEGO (Ampolla)

AGUSTÍ (Batea)

AURÉ (Aldeana)

REVERTÉ (Alcanar)

PASTOR (S. Bàrbara)

SERGI BEL (R-Bítem)

ALBERT CASTELL (Ulldecona)

CRISTIAN (Camarles)

JOAN ZARAGOZA (Sénia)

DILLA (Gandesa)
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INGREDIENTS:
· 600 g de peix blanc (llobarro, orada, llenguado, turbot, pa-
gell...)
· 1 ceba morada
· ½ ají limo (els trobaràs en botigues de productes llatinoame-
ricans, frescos o congelats)
· 6 llimes
· 1/2 culleradeta de gingebre fresc ratllat
· 1 cullerada de coriandre fresc picat
· Salsa de soja japonesa
· ¼ de tassa de dashi (brou de bonítol japonès, opcional)
· Oli d'oliva
· Sal i pebre

* Per a decorar: alga nori tallada molt fina, alga wakame,
tomàquet tallat a rodelles fines, alvocat tallat en macedò-
nia...(opcional).

Cebiche de peix

Li podem dir cebiche, cevihe o sebiche. És un plat
típic de la gastronomia llatinoamericana que con-
sisteix en la presentació de peix o marisc, macerat
en suc de llimona i condimentat. Cal provar-ho
perquè és fàcil de fer i us encantarà.

ELABORACIÓ:

Neteja el peix, retira'n les vísceres, fileteja'l i treu-
ne les espines i talla-ho a daus d'1 cm de costat.

Pela i talla la ceba en juliana ben fina i deixar-la
en remull en aigua i gel durant uns 10 minuts.
Barreja en un bol el peix, l'ají net de llavors i
picat, el suc de les llimes acabat de fer (perquè no
es faci agre), el gingebre i a ceba escorreguda.
Remoure bé el conjunt per a què la llima comenci
a coure el peix. Afegeix un raig de soja i posa el
punt de sal i pebre. Deixar-ho reposar a la nevera
uns minuts en funció del punt de cocció que vul-
guis (entre 5 i 15 minuts). 

Abans de servir, posa a punt de sal de nou (si li fa
falta) i amanir-ho amb un raig final d'oli d'oliva.
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PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En l’àmbit laboral és moment d’analitzar la
situació, no només la teva, també la dels
teus companys i en col·lectiu. Penseu junts i
recupereu l’objectiu. 

La jornada d’avui promet, pots ser testimoni
de quelcom molt gran. Però recorda, cal
gaudir de cada instant i no capficar-se en els
resultats. 

Taure
20/4 al 19/5

No tothom és “bo”, has de fer una selecció i
no involucrar-te tant; al final tota aquesta
implicació et porta a moments de límit per-
sonal. 

Procura anar amb peus de plom a l’hora de
mostrar tot el teu caràcter, està bé ser tu.
Però algunes persones es poden veure
superades, sigues curós.    

Bessons
20/5 al 21/6

La persona què està o estarà al teu costat
sabrà apreciar-te. Tingues paciència si enca-
ra no arribat; o si la tens, aprèn a valorar-la
si és l’adient.   

En l’àmbit laboral has triat el camí de la sere-
nitat. Ben fet! Gràcies a que per dins et tro-
bes en calma et surten les coses d’una altra
manera, procura continuar. 

Cranc
22/6 al 21/7

Recorda que el tema de l’equilibri és teu, la
resta de signes no gaudeixen d’aquesta vir-
tut. Així que no desesperis i gestiona la teva
“angoixa”. 

Si realment et trobes saturat, és el moment
de prendre’t un respir. Desconnecta i atre-
veix-te a fer una escapada a soles, necessi-
tes espai per tu i reflexionar. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva parella no és el teu enemic, i/o les per-
sones que t’estimen tampoc. Tu ho veus així
per l’estrès que et supera, però el problema és
teu no de la resta. 

Aquari
20/1 al 18/2

En l’amor és un moment complex, mentre
adoptis una posició acomodada i assenteixis
tot serà correcte. Però, aquesta “correcció”
fa amb el teu tarannà?

Verge
23/8 al 21/9

En aquest moment actual laboral el millor, a
vegades, no és el primer sinó que ho és el
més revolucionari. Procura donar un altre
enfocament a les teves idees. 

Peixos
19/2 al 20/3

Arriba l’estiu, està bé prendre’s un respir
però si vols ser competitiu quan tornem a la
rutina no et podràs deixar endur massa, l’es-
tiu passa volant i cal preparar-se. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01 VALORS

Vols anunciarte?
Aquest es el teu espai privilegiat de PUBLICITAT

877 180 170
NO T’HO PENSIS MÉS

comercial@mesebre.cat

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112
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IMMOBILIARIAÑ

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

Es lloga pis al Raval
de Crist, Roquetes.
Planta baixa, 60m2, 2
habitacions, 1bany,
moblat amb cuina equi-
pada i pati.
320€ mensuals.
Tel 686 52 48 14.

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

SERVEISÑ

VARIS Ñ

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

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

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

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 

DIVENDRES 28 D’ABRIL DE 2017 23classificats diarimés
ebrewww.mesebre.cat

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

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

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASSA
BAR 

RESTAURANT 

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

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

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

SOLAR EN VENTA 
RIBARROJA

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

VIVIENDAS
10 PARKINGS 

1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

P.V. : 65.000 € con 
posibilidad de permuta

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net

Conoce lo que
traes de vidas
pasadas con tu
CARTA ASTRAL

AKÁSHICA
teléfono 

617 38 51 96

Particular ven pis a
Amposta. Construcció

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

bomba de calor, parquing i
traster. Recient pintat.

659700015

T O R T O S A

6 1 2  5 6 9  4 3 0

J O A N
PRE - JUBILAT

sense càrregues
Busco dona, per
relació seria i

formal

633 560 342  

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
877 180 170

comercial@mesebre.cat



DIVENDRES 28
D’ABRIL
DE 201724

diarimés
ebre A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

«»«»

Montse Boldú és mestra
a l'escola Sant Antoni
Abat (Els Reguers) i
combina la seua profes-
sió amb la fotografia i
l'escriptura. Ha exposat
en solitari a Tortosa
Passions a flor de pell, i
en diverses exposicions
col·lectives arreu del
país Fotomath 2016. Ha
participat en les darreres
Antologies de Poetes de
l'Ebre i en la Mostra
Oberta de poesia
d'Alcanar. Amb l'obra
Vestit de flors per a una
dona nua va rebre el 1r
premi al 34è Concurs
Literari del Perelló 2016
en la modalitat poesia.

ME: Com i per què et
converteixes en escripto-
ra de poesia infantil?
Montse Boldú:M'apassiona
la poesia. Vaig començar,
no fa gaires anys, escrivint
poesia per adults. Sóc
mestra; el meu món és
l'escola. Un dia vaig pro-
var d'escriure un poema
per als meus alumnes de
Cicle Inicial; la seva res-
posta va ser tan positiva,
que ja no vaig poder parar
d'escriure per a ells. Penso
que a través de la poesia,
es poden transmetre idees
i valors, practicar la lectu-
ra, encetar una conversa,
ampliar el vocabulari, tre-
ballar la síl·laba tònica, lli-

gar-ho amb la plàstica,
amb les matemàtiques...

ME: Parlem de poesia per
infants.
MB: Els xiquets són molt

receptius al ritme dels
versos. Si alguna paraula
no s'entén, no passa res,
s'explica. Sóc partidària
d'oferir-los, des de ben
menuts, poemes que

podria llegir també un
adult; introduir-los a la
literatura; anar un pas
més enllà d'una simple
rima, iniciar-los a la metà-
fora, la comparació,

l'al·literació, les onomato-
peies, la personificació, la
hipèrbole...
ME: Un àlbum il·lustrat
per compartir pares i
fills?
MB: Ho has encertat. És
un llibre per compartir,
per llegir i rellegir ple-
gats, per recitar, per
comentar.

ME: Les il·lustracions del
llibre. Una combinació de
fotografia, dibuix, pintura
i... papiroflèxia.
MB: Sí, la combinació de
totes tres disciplines, con-
fereix a les il·lustracions
un resultat únic; matemà-
tiques i art es donen la
mà.
Des del primer moment
vaig saber que volia enca-
rregar les il·lustracions a la
família Codina Bacardí.
Clara Codina, de només
12 anys, ha fet les il·lus-
tracions i bona part de la
papiroflèxia. Amb un traç
directe i segur, transforma
el món que l'envolta. És
una xiqueta amb un gran
talent artístic. La meua
cosina Susana, mare de la
Clara, és mestra especia-
lista en Educació Visual i
Plàstica en una escola de
Mataró on la pedagogia
de l'art és la base del pro-
jecte educatiu i conferen-
ciant en jornades d'art
organitzades per la UB i
UAB. Ha participat coordi-
nant el projecte i en la
papiroflèxia.

ME: Un recull de quinze
poemes on els protago-
nistes són animals.
Recordo Les Faules de La
Fontaine on animals amb
característiques humanes
hi tenen un paper central,
i on es conta una morali-
tat, una sàtira de la vani-
tat humana: La cigala i la
formiga, La Granota i el
Bou... Quin seria el mis-
satge dels teus protago-
nistes?
MB: Els protagonistes
reclamen el dret a triar el
seu destí, a ser lliures, a
rebre un tracte digne...
algun poema pretén
arrencar un somriure o
despertar emocions.

ME: Al final del llibre, hi
trobem la versió en
anglès dels poemes.
MB: M'ho van demanar
els editors. Com sóc espe-
cialista en anglès vaig
acceptar. Gràcies a la
meua amiga la poeta
Sílvia Panisello, i a la seua
generositat i sensibilitat, el
resultat final de la versió
anglesa va quedar enlles-
tida.

ME: Un desig.
MB: Deixeu entrar la poe-
sia a les vostres bibliote-
ques. Doneu-li l'oportuni-
tat de ser llegida i escolta-
da. Desitjo que la màgia i
el ritme dels versos faci
ballar els batecs de tots els
lectors. 

ACTUALITAT

Montse Boldú Mayor: 
EL GRIPAU ESTANISLAU... I ALTRES POEMES

PARLEM AMB

L’ENTREVISTA

«ELS XIQUETS SÓN MOLT RECEPTIUS AL RITME DELS VERSOS»

Isabel Carrasco


