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Taurins i ajuntaments ebrencs fan pinya, en una trobada a Alcanar, per la defensa de les festes amb bous

‘Acord d’Unitat’

Foto: ACN

Avui és notícia

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha volgut donar un pas més en la defensa de la festa involucrant als
ajuntaments dels municipis on se celebren actes amb bous. L'Agrupació va convidar als alcaldes a signar el que han anomenat: Acord d'unitat i convivència per la festa dels bous. A la foto, alcaldes i regidors amb membres de l'Agrupació. D’altra banda, la Mesa del Parlament
ha admès a tràmit, aquest dimarts, la ILP per prohibir els bous, una iniciativa de la Cordinadora per l’Abolició dels Correbous.
P3

Tortosa. Les propostes escollides en els La Ràpita. L’Ajuntament obté la cessió d’ús Esports. Ramon Muñoz i Fernando Garcia,
Pressupostos Participatius s’executaran de l’edifici del Sindicat, durant 30 anys i de president i director esportiu de la Rapitenca,
forma gratuïta.
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Alerta! A les Terres de l'Ebre més de 10000 persones
només poden menjar un cop al dia

Un cop més el Més Ebre se solidaritza amb les entitats sense ànim de lucre i totes les persones voluntàries que fan possible campanyes com les que realitzarà el
Banc dels Aliments de les Terres de l'Ebre avui divendres 12 i dissabte dia 13 on es durà a terme la Recollida de Primavera a la ciutat de Tortosa. Com sempre,
es demana participació i voluntaris/es perquè en aquests dos dies es puguen recollir el major nombre possible d'articles de primera necessitat (els aliments més
necessaris són llet, oli, conserves de peix i de verdura i llegum cuit). Actualment més de 10000 persones només poden menjar un cop al dia, entre elles uns 2000
infants de les Terres de l'Ebre, 900 dels quals viuen a la ciutat de Tortosa. Si vols fer-te voluntari/a truca al 977 44 44 44 de dilluns a divendres de 9 a 15 h.

OPINIÓ

1 any i 2.610 metres quadrats
Ens ha costat un any, però ja és nostre, dels rapitencs i les
rapitenques. Un any o 25, segons com es miri, perquè si el
primer intent va ser l’any 1992, va ser el febrer de l’any
passat que vam començar novament els tràmits per la cessió d’ús de l’edifici del sindicat de la Ràpita. El dilluns 8 de
maig l’alcalde Josep Caparrós signava amb el delegat d’Economia i Hisenda
del Govern espanyol a Tarragona, Mario Ruiz, el conveni per l’ús de l’històric
edifici del sindicat del nostre poble, que tindrà una vigència de 30 anys.
L’edifici, que data del 1955, és històric i emblemàtic, i està ubicat en una zona
estratègica de serveis, de manera que si aprofitem tot el potencial que té, per
la ubicació però també per les dimensions i les característiques, estem convençuts que només pot ser favorable per als rapitencs. Inicialment, tenim un
ventall de possibilitats per donar ús a l’espai : des d’espais de promoció
econòmica, serveis per a entitats del poble, o també passa a ser un espai candidat a tindre en compte per la comissaria de la Policia Local, que en l’actualitat està situada en un espai molt precari als baixos de l’Ajuntament i que tot
sovint han reclamat canvis en aquest aspecte. Si tenim en compte que en un
edifici de 2.610 metres quadrats, repartits entre una planta baixa i un pis, hi
caben força despatxos, només podem afirmar que amb una bona planificació
i optimització l’edifici suposarà un avenç en l’administració pública rapitenca.
I això no és tot, perquè en aquest moment ja hem iniciat els tràmits per aconseguir la cessió de l’edifici de les duanes, de la plaça Carles III. Si aquesta legislatura podem recuperar aquest espai per a ús del municipi, un cop finalitzada
l’actuació que s’ha fet per condicionar l’edifici, que estava en unes condicions
precàries d’estabilitat, tindrem uns centenars més de metres quadrats per a
equipaments municipals, cosa que ens permetrà reubicar altres serveis o oferir-ne de nous.
El nostre objectiu –ho dèiem al nostre programa electoral i ho estem fent– és
treballar per la Ràpita per obtenir tot el potencial que té, que no és poc però
sempre ha estat amagat i no tot l’aprofitat que podia. I un dels potencials de
la Ràpita són els espais en desús o mal empleats que estem en disposició de
reestructurar i reutilitzar. I això només ho podem fer amb constància i dedicació, amb un alcalde dedicat absolutament que persegueix els objectius fins
a aconseguir-los. No és estrany pensar que el nostre màxim interès com a servidors públics és el benestar dels rapitencs i les rapitenques, i que la voluntat
d’oferir uns serveis públics propers, transparents i de qualitat és el primer pas
per aconseguir-ho.
Albert Salvadó
Portaveu d’ERC-la Ràpita

A PARTIR DE DEMÀ, COINCIDINT AMB LES FESTES

Alcanar tornarà a exposar el seu art als balcons
Les façanes del nucli antic
d'Alcanar es convertiran
novament en una galeria
d'art contemporani amb
motiu de la 2a Mostra Art i
Flors als Balcons, que se celebrarà a partir de demà dissabte, 13 de maig, coincidint
amb l'inici de les Festes
Majors de Sant Isidre, i fins al
31 del mateix mes.
Aquesta exposició d'art urbà,
organitzada per la regidoria
de Cultura de l'Ajuntament
canareu, mostrarà més de 50
obres inèdites fetes amb
diversos materials i tècniques.

ALS SUPERMERCATS DE TORTOSA (avui i demà)
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més
diari

ebre

Edita:
Limicola, SL
DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) - ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) - ISSN 2564-8705

15.000 exemplars

MÉS EBRE

Avui divendres a les 10.30h, tret de sortida de la Recollida d’aliments a Tortosa. Amb l’alcalde, Ferran Bel, la directora dels
SS.TT. de Treball, Afers Socials i Famílies, Rosanna Fatsini, i el
portaveu del Banc d’Aliments, Òscar Ologaray. Lloc: plaça
Barcelona (en el transcurs de l’acte hi haurà actuació de coral,
soltada de globus i lliurament d’aliments al Mercat). La
Recollida és a tots els supermercats de Tortosa i que els aliments
més necessaris són llet, oli, conserves de peix i de verdura i llegum cuit. I demà dissabte, a les 20.30 h, el portaveu del Banc
dels Aliments, acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Ma
Jesús Viña, farà una valoració aportant noves dades. Lloc:
Magatzem de la recollida: C/ Travessia Jerusalem, 1.

ANY JUBILAR 2017

Tercera conferència
Divendres 19 de maig a partir de les vuit del
vespre, a la sala d'actes de la Cambra de
Comerç de Tortosa tindrà lloc la tercera conferència de les
previstes als actes commemoratius del 4t centenari de la
Reial Arxiconfraria de la Cinta, i d'acord al programa previst
dins de l'Any Jubilar 2017. La conferència que serà impartida
conjuntament per Glòria Munilla, Doctora en Història i el
catedràtic de prehistòria Francisco Gracia Alonso porta per
títol El Reliquiari Major i el iot Vita, i pretén oferir una visió
sobre la formació, trasllat a Mèxic i destrucció de l'anomena't Tresor del Vita en el marc dels enfrontaments de l'època
entre Indalecio Prieto i Juan Negrin. Al mateix temps la
xerrada aprofundirà en la política de protecció del patrimoni
històric i artístic durant la Guerra Civil, i els materials del tresor de la Catedral de Tortosa i el paper de la Generalitat en
la protecció del patrimoni històric i artístic durant el conflicte.
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Taurins i ajuntaments ebrencs fan pinya per
la defensa de les festes amb bous
Signen un acord d'unitat i convivència al territori
Pocs dies després d'iniciar
una nova temporada taurina, l'Agrupació de
Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de
l'Ebre ha volgut donar un
pas més en la defensa de
la festa involucrant als
ajuntaments dels municipis on se celebren actes
amb bous.
L'emplaçament escollit
fou el mirador d'Alcanar
i a la trobada hi ha assistit
alcaldes i regidors de
bona part de la vintena
de poblacions que celebren bous a l'Ebre.
L'Agrupació va convidar
als alcaldes a signar el
que han anomenat:
Acord d'unitat i convivència per la festa dels
bous.
El manifest consta de tres
punts: respecte i protecció a la llei 34/2010 que
regula les festes tradicio-

Alcaldes i regidors amb membres de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, a Alcanar.

nals
amb
bous
a
Catalunya, defensa i promoció de cadascuna de

les modalitats de la festa
amb bous, i compromís
en la tradició i la cultura

des de la unitat i la convivència.
FOTO: ACN

«Exigim al Govern espanyol que assumeixi les responsabilitats
polítiques, tècniques i econòmiques del fracàs del Castor»

Es va signar
“l’Acord d’unitat”
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MESA DEL PARLAMENT

S’admet
a tràmit la ILP
per prohibir
els bous
La Mesa del Parlament
ha admès a tràmit,
aquesta dimarts, la ILP
per prohibir els bous, una
iniciativa
de
la
per
Cordinadora
l’Abolició dels Correbous.
Ara els promotors disposaran de 120 dies,
ampliables a 60 més, per
acnseguir 50.000 firmes
de suport.
En la reunió de dimarts,
la Mesa de la cambra va
admetre a tràmit aquesta
ILP de modificació de
l’article 6 del text de la
Llei de Protecció dels animals del 2008, perquè
s’hagin de suprimir els
correbous, després de
que Catalunya ja prohibís
les corrides de toros l’any
2010, al mateix temps
que s’aprovarà la Llei de
Regulació de les festes
tradicionals amb bous.

Ports reforça la seguretat
al port de l'Ametlla de Mar

El senador Aubà ha preguntat sobre el calendari d’actuacions per desmantellar immediatament el Castor

Instal·lació de 5 càmeres de videovigilància

Aquest dimarts, durant la sessió de control al Govern espanyol, el senador Miquel Aubà ha
preguntat
al
ministre
d’Energia, Álvaro Nadal, sobre
el calendari d’accions previstes
pel Govern espanyol per desmantellar de manera immediata el magatzem de gas Castor,
amb les màximes garanties de
seguretat i transparència. El
senador ha criticat que ‘ningú
ha assumit les responsabilitats
tècniques, econòmiques i

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha
iniciat aquest dilluns la instal·lació de cinc
noves càmeres analògiques al port de
l’Ametlla de Mar, tres per reforçar la vigilància
de la dàrsena pesquera i dues més per a la
zona del front portuari, on s’estan executant
les obres del nou passeig marítim.
L’objectiu és reforçar les mesures de seguretat
i garantir la integritat de les persones, les instal·lacions i els béns, sense interferir en el funcionament habitual del port calero. Les noves
càmeres suposaran una inversió per part de
Ports de 7.000 euros.

administratives del fracàs del
projecte Castor. Volem que el
Govern assumeixi les responsabilitats polítiques, tècniques i
econòmiques d’aquest fracàs’
i,
per
això,
Esquerra
Republicana, el passat més de
juliol, va registrar la petició de
crear
una
Subcomissió
d’Investigació sobre el projecte
Castor
a
la
Comissió
d’Indústria. ‘Això permetria
auditar des dels àmbits polític,
tecnicoadministratiu i econò-

mic el procés de tramitació i
autorització del projecten’.
El polític republicà ha
advertit al ministre que
qualsevol demora excessiva
en el desmantellament
‘perjudicaria encara més als
consumidors de gas que
amb la seva factura ja
paguen els 4.700 milions
de les instal·lacions amb els
interessos, i els 15,7 milions
anuals del manteniment del
magatzem hivernat’.

Miquel Aubà.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
EDICTE

Vols anunciar-te?

El senyor AGUSTÍ VINAIXA GRANGÉ ha presentat un projecte de legalització d’una construcció per tal de destinar-la a sala polivalent del món agrícola tradicional, a la finca emplaçada al paratge Camí Molineres, polígon 10 parcel•la 13 d’aquest terme municipal, el qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigents.

D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, i 51 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini d’UN MES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, al web municipal i en un diari de tirada general perquè durant el citat període es puguin formular al•legacions i
reclamacions per totes les persones interessades.
El projecte esmentat es podrà consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, durant el termini anteriorment indicat.
Móra d’Ebre, 8 de maig de 2017

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Pressupostos
Participatius de Tortosa
Les propostes escollides s’executaran enguany

Skatepark al parc dels Països Catalans del barri de Sant Llàtzer.

Les propostes més votades en el procés participatiu,
per destinar 130.000 euros del pressupost a la ciutat
de Tortosa, han estat dos dels projectes per eliminar
barreres arquitectòniques, concretament en les voreres del barri del Temple i del centre de la ciutat. En
tercer lloc, s'ha escollit l'adquisició de desfibril·ladors
per disposar de més espais cardioprotegits, seguit de
l'ampliació de l'skatepark al parc dels Països Catalans
al barri de Sant Llàtzer i la instal·lació de punts d'alimentació per a colònies de gats. La participació ha
estat del 5,7% del cens (1.613 persones), un percentatge superior al previst d'acord amb l'experiència
d'altres municipis. El consistori ha valorat molt positivament la participació i ha avançat que totes les
inversions s'executaran durant aquest any.

www.mesebre.cat

‘Un pla de
xoc’
La Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa
ha lamentat que l’Ajuntament no hagi tingut en
compte l’opinió del moviment veïnal en el procés
de pressupostos participatius.
Segons ebredigital.cat,
reclamen que almenys cada barri, tingui dues propostes sorgides de les associacions de veïns.
El president de l’entitat,
Josep Baubí, ha reconegut que és una bona iniciativa, que s’ha d’anar
millorant i que caldria incrementar la partida pressupostària. Segons les associacions de veïns, la
tipologia de les propostes
guanyadores evidencien
que Tortosa necessita invertir en un pla de xoc a la
via pública.
D’altra banda, la Federació de Veïns demana
augmentar el personal del
CAP del Temple i també
reclamen millores urgents
a la C-12, entre Tortosa i
Xerta.

«Desmantellar i tancar»
Alcanar vol que el ministre Nadal visite el municipi
L'Ajuntament d'Alcanar demanarà formalment al ministre d'Energia,
Álvaro Nadal, que visiti el municipi per donar explicacions pel fracàs
del projecte Castor. La junta de govern local reclama també la clausura imminent de les instal·lacions i que es fixi un calendari per a un
desmantellament ràpid. "És una qüestió de lleialtat institucional", ha
raonat l'alcalde, Alfons Montserrat. Així mateix, exigeix que s’encarregui l’elaboració d’una auditoria econòmica externa que permeti
conèixer els costos reals associats. Per la seua part, la Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha exigit al govern
espanyol que refermi la seva voluntat de tancar el projecte Castor
segellant definitivament els pous. Denuncia que la indefinició mostrada sobre el desmantellament de les instal·lacions pel ministre
d'Energia, Álvaro Nadal, podria respondre a la voluntat de continuar
compensant Enagás amb el manteniment del projecte o, fins i tot, deixar la porta oberta a injectar gas en el futur en unes altres condicions.
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Movem mostra la seua
disconformitat
Després del plenari de dilluns

Tortosa instal·larà urinaris públics arreu de la ciutat.
Actualment només hi ha uns lavabos municipals al parc
Teodor González. Arran de la moció presentada per
Movem, el govern s’ha compromès a instal·lar-ne als
llocs on hi hagi més demanda. És el compromís a què
va arribar aquest dilluns en la sessió plenària de
l’Ajuntament. Aquesta però, és l’única proposta de l’oposició que va prosperar, de les vuit presentades al ple
d’aquest dilluns.
Per aquest motiu, dimecres, el principal grup de l’oposició, Movem Tortosa, ha tornat a denunciar les “males
formes” i “l’actitud” del govern municipal del PDeCAT
i Esquerra Republicana, que aquest dilluns va tombar 7
de les 8 mocions presentades al ple. Així mateix, en el
marc de la campanya ‘Movem els barris’, els ecosocialistes han denunciat aquest dimecres públicament la
gestió municipal al barri de Sant Llàtzer.

L'Ametlla impulsa el nou POUM
Estava suspés pel Tribunal Suprem
L’Ametlla de Mar podrà desbloquejar
el planejament urbanístic del municipi, suspès des de fa quasi un any pel
Tribunal Suprem. El ple va aprovarho la setmana passada, amb els vots
d'ERC, Compromís per la Cala i
Plataforma Calera, i l'abstenció del
PDeCAT.
Ara, caldrà que la Comissió
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre
doni també el seu vistiplau. Des del
govern municipal han apuntat que
esperen que s'inclogui dins la pròxima convocatòria de l'ens, prevista
per a l'11 de maig. Aquest és el primer pas per normalitzar el pla urbanístic i poder aixecar el veto a les llicències d’obra.

EN UN MINUT

Més notícies
*EL CENTRE DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL
(CFO) de Tortosa forma
més de 700 persones i
genera 21 noves empreses,
el 2016. L'Ajuntament
aposta per un servei que
considera clau per tal d'afavorir la creació d'ocupació.
*El PSC DE TORTOSA
denuncia incompliment en
el contracte d'enllumenat.
Des del barri del Temple,
ha manifestat que hi ha
incompliments en la gestió
del contracte de l’enllumenat. Pels socialistes, aquest
és un altre contracte
“fallit” del govern de
Ferran Bel.
* PSC: el grup socialista al
Congrés ha presentat una
bateria d’esmenes als pressupostos generals de
l’Estat per al 2017 demanant inversions directes a
les Terres de l’Ebre. En
concret, segons ha desgranat el diputat socialista
Joan Ruiz, “hem presentat
una esmena demanant al
Govern que inverteixi 10
milions d’euros a fi i efecte
de desenvolupar la segona
fase del pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre,
tal i com es van comprometre a fer però que no
han fet mai”.
*EL MOVIMENT VEÏNAL
per l’AP-7 gratuïta farà
demà dissabte una 'romeria' coincidint amb el tall
150.
*ELS FLAMENCS DEL
DELTA tornen a reproduirse després de quatre anys
de reproducció adversa.
Aquest any s’estan reproduint 2.711 parelles a les
salines de la Trinitat de la
Ràpita.

DIVENDRES 12 DE MAIG DE 2017

EN UN MINUT

Més
notícies

www.mesebre.cat

TERRES DE L’EBRE

Deltebre commemora
els 40 anys del municipi

*AMPOSTA: el conductor d'un tot terreny va
resultar ferit crític aquest
dimecres al migdia en
sortir de la via a la C-12,
al seu pas per Amposta.
L'accident es va produir
al voltant de les dues del
migdia. Els Bombers van
haver d'excarcerar la
víctima, un veí el municipi que s'havia quedat
atrapat entre la carretera i el canal i que fou
evacuat en un helicòpter
medicalitzat del SEM
fins a l'Hospital Joan
XXIII de Tarragona en
estat crític.

Presentació a Deltebre de Mescla, la mostra de gastronomia de les Terres de l’Ebre.

*EL RESTAURANT GATSBY
d’Amposta revalida la
seva acreditació AMED
de l’Agència de Salut
Pública. El coordinador
de
Programes
del
Montsià, de l’Agència de
Salut Pública, Fernando
Martínez, ha lliurat la
nova acreditació per a la
promoció de la dieta
mediterrània. Cada cop
són més els establiments
que ofereixen menús
mediterranis, ja en 11
poblacions a l’Ebre.

El municipi de Deltebre viurà el cap de setmana del 19 al 21 de maig una
nova edició de la DeltaFira i de Mescla, la mostra de gastronomia de les Terres de l’Ebre. “Tres dies d’activitat frenètica amb la qual el municipi celebrarà els 40 anys de la seva segregació amb actes pensats per a tota la ciutadania”. Per aquest motiu, Deltafira estarà dividida en cinc eixos diferents:
el gastronòmic amb la mostra Mescla, el comercial, el cultural, el lúdic i
l’institucional. Per a l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, enguany “es donarà
un nou impuls a la Deltafira de manera que es consolidarà el model de fira
que ja vam treballar i presentar l’any anterior”. Un dels plats estrella de
Mescla serà el Show Cooking amb les estrelles Michelin Jeroni Castell, Fran
López i Vicent Guimerà, així com també la participació d’Arnau Bel, concursant del programa televisiu de Masterchef Junior.
Des de l’Ajuntament s’està organitzant un acte institucional per commemorar els 40 anys. Tindrà lloc el proper 20 de maig, que es just el dia de l’aniversari de la segregacio. Més informació plana 24.
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L’ICF finança 748 empreses
de les Terres de l’Ebre
Per un import de 85 milions d’euros

Amb DeltaFira i Mescla

L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat 748 empreses de les
Terres de l'Ebre per un import global de 85 MEUR en els darrers cinc
anys. Les dades s'han donat a conèixer en el marc d'una jornada que
l'entitat financera pública ha fet a la Cambra de Comerç Tortosa amb
l'objectiu de presentar els seus productes i instruments financers al
teixit empresarial del territori. Com ha explicat el conseller delegat de
l'ICF, Josep Ramon Sanromà, la intenció de l'entitat és donar a conèixer "què fem i com ho fem". En aquest sentit, ha recordat que sobretot s'encarreguen de finançar projectes a mig i llarg termini i que ho
fan tant amb inversió com amb circulant. També, des de la vessant
social i cultural, capitalitzant projectes donant crèdit als accionistes
que inverteixen.
La jornada que s'ha fet a Tortosa forma part d'un conjunt de presentacions que l'ICF està duent a terme arreu de Catalunya per explicar
i apropar l'entitat financera pública catalana a tot el teixit empresarial.
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Deltebre implementa el pagament
d’algunes infraccions
Amb serveis a la comunitat
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L’Ajuntament de la Ràpita obté la cessió
d'ús de l'edifici del Sindicat
Signat el conveni de cessió de l'immoble de mans del Ministeri d'Hisenda

Plenari de Deltebre.

Mario Ruiz, delegat d’Hisenda a Tarragona, i Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, signant el conveni.

Segons nota de l’Ajuntament, un any d’intens treball és el que ha costat actualitzar
i revisar les 598 pàgines que conformen les noves ordenances de Policia i Bon
Govern de Deltebre. “Unes ordenances enfocades en el civisme i la convivència i
que no s’havien revisat des de l’any 2008”. Les noves ordenances, un total de 14,
plantegen criteris concrets i tècnics, i plantegen força novetats com, per exemple,
la realització de treballs comunitaris enlloc del pagament de la corresponent sanció
econòmica en aquells casos que l’infractor no superi el 30% de la renda bàsica.
L’alcalde, Lluís Soler, va manifestar que “l’actualització de les ordenances és un pas
endavant en la finalitat de posar ordre i fomentar la convivència i el civisme entre
la ciutadania del municipi”. A partir d’ara, i amb l’aprovació del PDeCAT, CE–
Socialistes, ERC i PP, les ordenances estaran un mes a exposició pública per tal que
la ciutadania pugui fer les seves aportacions, sí així es considera oportú. D’altra
banda, l’Ajuntament també ha ratificat l’acord que va signar el passat dissabte l’alcalde en relació a la convivència i unitat entre els ajuntaments i l'Agrupació de
Penyes i Comissions Taurines a favor de la festa dels bous. D’aquesta manera,
l’Ajuntament de Deltebre ha estat el primer ebrenc en ratificat aquest acord pel plenari. Finalment, el ple va rebutjar admetre a tràmit un recurs presentat pel Consell
Comarcal en contra de la decisió de licitar un nou servei d'escombreries. Cal recordar que Deltebre va decidir aquest març rescindir el contracte de recollida de brossa,
que fins el proper 1 de juliol presta el Consorci de Polítiques Ambientals.

L’Ajuntament de la Ràpita ha obtingut, després d’anys de reivindicacions, la cessió
gratuïta, durant 30 anys, de l’ús de l’edifici del Sindicat, de mans del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública. Es tracta d’un immoble de 2.610 metres quadrats, ubicat
en un punt estratègic al centre del municipi, proper al Centre d’Atenció Primària, el
col·legi Carles III i el Casal del Jubilat. Aquest dimecres s’ha fet realitat una cessió que
l’Ajuntament portava més de 25 anys reclamant, perquè ens consta que l’any 1992
ja hi havien converses, de manera que amb la signatura del conveni hem culminat
els tràmits que vam iniciar amb un acord de ple aprovat el febrer del 2016 sol·licitant
l’ús d’aquest espai”, ha recordat Josep Caparrós que, a la vegada, ha destacat la
importància de poder disposar d’aquest nou immoble “per la seva ubicació estratègica i per les seves dimensions i característiques. Si traiem profit de les seves potencialitats, això comportarà beneficis per al conjunt de la població”.
D’altra banda, l’Ajuntament ha iniciat les obres d’arranjament de les voreres del
carrer Sant Isidre a la zona de les Delícies, que presentaven un estat de deteriorament
avançat i representaven un risc per als vianants. L'actuació contempla l'arranjament
de tota l’illa de voreres entre els carrers Delícies i Far, que havien quedat malmeses
pel creixement de les arrels dels arbres que havien aixecat els paviments.

Mapa des d'on fer
observació d'ocells,
al Delta de l’Ebre

Catalunya rep el
distintiu de les
Banderes Blaves

El Parc Natural del Delta de l’Ebre disposa d’un nou element divulgatiu
sobre els valors de la fauna deltaica, i
més concretament, sobre els seus
ocells. Acaba d’editar 5.000 exemplars d’un nou mapa titulat “On fer
Birdwatching al delta de l’Ebre”.
Amb aquesta publicació els usuaris
podran trobar els millors llocs per
observar ocells en aquesta zona
humida, a més de rebre indicacions
d’on descobrir les principals famílies
d’aus.
A la part posterior del mapa, hi figura
el llistat, o checklist, de totes les espècies d’ocells que s’hi han observat. El
document incorpora un codi QR amb
les principals recomanacions perquè
aquesta activitat tingui el menys
impacte possible. També informa
sobre tots els equipaments i museus
interpretatius presents al Delta.

L'Associació d'Educació Ambiental i
del Consumidor (ADEAC) ha donat a
conèixer aquest dimarts la relació de
banderes blaves atorgades pel jurat
internacional a les platges i ports de
l'Estat espanyol.
Catalunya ha obtingut enguany 119
distincions (95 platges i 24 ports),
són tres platges tres menys que l’any
passat i els mateixos ports.
La demarcació més guardonada és
Tarragona amb 42 banderes.
A les Terres de l’Ebre s’han obtingut
les següents: Calafató, Sant Jordi
d’Alfama, Cala Forn, Pixavaques i
L’Alguer (l’Ametlla de Mar), Cap
Roig i Avellaners (l’Ampolla), Parc de
Garbí i Les Delícies (la Ràpita),
Riumar (Deltebre) i les Cases
d’Alcanar-El Marjal (Alcanar).

Conveni de cessió durant 30 anys i de forma gratuïta

L’Obra Social ‘la Caixa’ destina
20.000 euros al projecte Tiquet Fresc
Del Consell Comarcal del Baix Ebre

L'Obra Social “La Caixa” aportarà enguany 20.000 euros per finançar el 50 per cent
del projecte Tiquet Fresc, que promou el Consell Comarcal del Baix Ebre per atendre
les necessitats bàsiques d’alimentació de la població mes desfavorida de la comarca.
La vicepresidenta de l'ens comarcal, Maria Beltran, i el director del Centre
d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, han signat aquest dimarts
el conveni que regula aquesta col·laboració entre ambdues institucions (a la foto).
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

Vols anunciar-te?

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30/03/2017, va aprovar inicialment el Pla de Millora urbana “Los
Codonyers” del t.m. d’Alcanar.

Se sotmet aquest expedient a informació pública durant termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el DOGC i/o en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal a què es refereix el projecte en tramitació, així com al Tauler d’Anuncis, d’acord amb la informació exigida pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
La qual cosa es publica als efectes escaients.
Alcanar, 4 de maig de 2017
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L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

7

diarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE

8

EN UN MINUT

Intercanvi professional
3 Territoris

Més notícies
*MÓRA D'EBRE va acollir l'acte de commemoració del 20è aniversari de
la Universitat Rovira i
Virgil (URV) amb un recital de l'actriu Carme
Sansa, que va cantar i
recitat textos de l'escriptora
Maria
Aurèlia
Capmay amb l'acompanyament
de
Jaume
Mallofré.
* LA SETMANA SANTA
DE MÓRA D’EBRE ha
estat inclosa a l’Inventari
del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Terres
de l’Ebre per part de
l’IPCITE.
*LA
PLATAFORMA
WATTPAD rep, des d'aquesta setmana, les votacions populars de la XIII
edició
del
Premi
Llibresebrencs.org
de
relats curts a Internet.
Justament, les votacions
a través de la web i app
són la principal novetat
de la convocatòria d'enguany, a la qual s'han
presentat 45 relats.

www.mesebre.cat
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‘Analisi i control de costos’, curs
per a millorar professionalment
Del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Matarranya, Morella i Terra Alta, el dia 15 de maig
La
comarca
del
Matarranya serà la seu
l'intercanvi professional
dels
Tres
Territoris
(Matarranya, Morella i
Terra Alta) de 2017, que
tindrà lloc el 15 de maig.
Aquesta activitat, de
periodicitat anual, té com
a objectiu posar en contactes empresaris dels
territoris esmentats i
conèixer les potencialitats
dels diferents municipis i
comarques que formen
part del projecte.
El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha organitzat
un autobús per a traslladar al Matarranya els
agents econòmics de la comarca que
participaran a l'intercanvi. L'expedició
terraltina partirà a les 8 del matí i els
actes s'iniciaran una hora més tard amb
un cafè de benvinguda a l'institut de
secundària Matarranya, de Vall-de-roures, on es vistarà l'espai de formació
professional bàsica i grau mitjà de cuina
i restauració.

Tres territoris, una mateixa terra.
L'any 2013, es va posar en marxa el
projecte 'Tres Territoris', una iniciativa
conjunta entre Morella, la Comarca del
Matarranya i la Terra Alta, amb l'objectiu de potenciar el turisme, les relacions
comercials i establir sinergies socioeconòmiques en els tres territoris. agrupades sota el lema 'Tres Territoris, una
sola terra'.

I Marxa de les Ermites

Els principals objectius del curs de 25 hores titulat
"Anàlisi i control de costos", que ha començat aquest
dilluns al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, són
conèixer els diferents models de càlcul de costos i
reconèixer el més adequat per a la seva implantació en
una empresa determinada, així com interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui
necessari.
Unes sessions que tindran lloc cada dilluns, fins al 26 de
juny, de 3 a 6 de la tarda i a la seu del Consell Comarcal,
a Móra d'Ebre. Entre els participants hi ha una quinzena
d'empresaris i treballadors en actiu de la comarca, vinculats a sectors com l'immobiliari, el comerç, l'agroindústria, la construcció o l'eòlic, entre d’altres. Persones que,
en alguns casos, ja participen en altres activitats i formacions, ja sigui en el marc del projecte Ribera d'Ebre VIVA
o des del Consorci d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS).

Ercros promou la formació dels treballadors

Organitzada pel Club Ciclista d’Ascó
La cursa de BTT I Marxa de les
Ermites que va tenir lloc diumenge
organitzada pel Club Ciclista Ascó
va comptar amb 200 participants.
La cursa va formar part de la
Xallenger Terres de l’Ebre, tot i que
enguany estava com a convidada i
sense puntuar. Els responsables del
club asconenc confien que l’any
vinent ja sigui una prova puntuable donada l’alta participació.
L’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, va agrair als responsables del Club Ciclista, la
iniciativa de la Marxa “ja que contribueix a unir les sinèrgies entre les entitats i
l’Ajuntament per tal de donar a conèixer el nostre territori”. També va desitjar que
“la Marxa de les Ermites sigui la primera de moltes i tingui continuïtat en el temps”.
La cursa va comptar amb un recorregut llarg i un altre de curt. El llarg va ser de 38
km i amb un desnivell positiu de 1.400 i anava per camins i senderes d’Ascó i Móra
d’Ebre. El curt va ser de 22,5 km, amb un desnivell positiu de 750. En aquest cas la
cursa es va fer només pel terme municipal d’Ascó.

L'empresa Ercros ha signat un conveni de
col·laboració
amb
l'Institut de secundària de
Flix per promoure la formació dels seus treballadors. Gràcies a aquest
acord, els treballadors de
la fàbrica de Flix podran
accedir a cicles formatius
de manteniment electromecànic i sistemes electrotècnics i automatitzats,
sense tenir els requisits acadèmics d'accés. La formació d'aquests treballadors es
podrà fer de forma semi presencial i, per la seva experiència laboral, algunes de les
assignatures es podran convalidar. La signatura del conveni va anar a càrrec del director de la fàbrica d'Ercros a Flix, Jaume Molina; del cap de relacions industrials, José
López Aisa; del president del comitè d'empresa, German Aresté; i de la directora de
l'IES Flix, Maria del Mar Carranza, i de la secretària de l'equip directiu del centre,
Carme Gràcia.
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Més notícies
*L’ALDEA: campanya de
promoció de la gastronomia local, realitzada per
la regidoria de Turisme
baix el nom de Tasta
l’Aldea. Míriam Ferrando,
regidora de Turisme: “el
Tasta l’Aldea naix per
englobar tot un seguit
d’activitats orientades al
foment de la gastronomia
i producte propi del nostre poble com són les jornades gastronòmiques, la
ruta de les tapes, la fira
gastronòmica, i la diada
de l’arròs, col i fesols; són
activitats que van des del
21 d’abril, fins al 11 de
juny. Tots els establiments
que participen en alguna
d’aquestes
activitats
rebran aquest distintiu per
ser identificats com a participants de la campanya
que esperem que vagi
creixent”.
*ACTE DE SIGNATURA
del contracte d’arrendament entre Adif i el
Consell Comarcal del Baix
Ebre per a posar en marxa
la Via Verda del Carrilet,
divendres, a l’àrea de lleure de Font de Quinto de
l’actual via cicloturística
del Baix Ebre (12.20 h).
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Promoció dels Ports amb activitats
de mercaderies i creuers

diarimés
ebre
9

El tanatori de l’Aldea ja
és una realitat
Des de divendres passat

A Xangai
La Generalitat lidera una acció promocional de l’associació Medcruise
a la fira ITB Xina per potenciar l’entrada del mercat de creuers asiàtic a
la Mediterrània a través dels ports
amb tràfic de creuers.
Ports de la Generalitat i Acció
estrenyen contactes a Xangai per
desenvolupar accions comercials
conjuntament que ajudin a captar
noves línies de mercaderia pels
ports de Palamós, Vilanova i la
Geltrú, Sant Carles de la Ràpita i
Alcanar. En aquesta edició de la fira
assisteixen el gerent de Ports de la
Generalitat, Joan Pere Gómez
Comes, i la responsable de Creuers
de Ports de la Generalitat i membre
de la Junta directiva de Medcruise,
Maria Cano. Tot i que la missió es
troba en una primera fase per donar
a conèixer Europa al mercat de
creuers asiàtic, els representants de
l’Administració portuària de la
Generalitat tenen com a objectiu
D'esquerra a dreta: Li, Cano, Gómez i Xue, a Xangai.
començar a definir el paper del port
de Sant Carles de la Ràpita, del port
industrial d’Alcanar i la destinació Terres de l’Ebre, dins d’aquesta macro destinació
que és Europa.

La Generalitat té com a objectiu començar a definir el paper
del port de la Ràpita i del port industrial d’Alcanar

Destapa’t, a Camarles
5a Mostra de Tapes, demà dissabte
El dissabte dia 13 de maig de 2017, l'Associació de
Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos, organitza la 5a
edició de les jornades Destapa't. En el marc de la jornada
els establiments del sector alimentari i de la restauració
del municipi, oferiran a tots els visitants la possibilitat de
degustar una gran i exquisida varietat de Tapes confeccionades amb productes locals i típics de les Terres de
l'Ebre. Com ja és tradició durant la jornada es celebrarà el
concurs de Tapes, en les modalitats professional i amateur. Tots els visitants podran assaborir les Tapes al preu
de 1,50 € la unitat. L'acte se celebrarà a la Plaça dels
Presidents de Camarles a partir de les 19 hores.

L’Aldea ja disposa d'un nou i necessari servei. El tanatori és
una realitat gràcies a la iniciativa privada (REMSA) amb el
suport públic que ha acompanyat sempre aquesta obra de
disseny tant innovador. Segons la nota de l’Ajuntament
aldeà, es tracta “d’un espai situat al centre del municipi que
permetrà un accés ràpid i fàcil perquè tothom pugui donar,
de la manera més digna, l'adéu als seus familiars i amics. Un
servei que les famílies aldeanes havien d’anar a buscar a
poblacions veïnes i que des del passat divendres 5 de maig
ja el disposen a la nostra població”.
1000 m2 de terrenys, 600 m2 edificats, i dos espais per vetllar als difunts confeccionen un tanatori d’avantguarda
situat al c/ Mossèn Alfons Monfort de l’Aldea.

‘La qüestió internacional serà clau a partir de l’endemà del referèndum’
L’eurodiputat Jordi Solé va estar a la Ràpita
Jordi Solé, diputat del Parlament Europeu, i Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, es van reunir amb la Confraria de Pescadors Verge
del Carme de la Ràpita per establir lligams i col·laboracions a l’hora
de defensar els interessos del sector de la pesca, un sector històricament estratègic per a la dinamització de l’economia rapitenca i
que depèn, en bona mesura, de les normatives europees, que
massa sovint no tenen en compte les singularitats de la pesca a la
Mediterrània. En aquest sentit, Solé afirmava que ‘les arts de pesca
no tenen les mateixes característiques, de manera que insistirem
perquè es tingui en compte aquesta diversitat i la Unió Europea
deixi de perjudicar els nostres mariners’. Posteriorment, va oferir
un acte públic per explicar com veuen les institucions europees el
procés d’independència de Catalunya.
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L’ENTREVISTA

Isabel Carrasco

ÉS EL NOSTRE SOMNI, I SEGURAMENT EL DE TOTS, LLUITAR I VÈNCER LA MALALTIA.
ACTUALITAT
La Lliga Contra el Càncer
de les Comarques de
Tarragona i Terres de
l'Ebre és una organització
no governamental i sense
ànim de lucre constituïda
l'any 1993 que té com a
objectiu general realitzar
activitats que millorin el
control i la prevenció del
càncer a la població.
Aquesta seria la definició
global i a les Terres de
l'Ebre tenim quasi cinquanta delegacions: Baix
Ebre: Aldover, Alfara de
Carles,
Benifallet,
Camarles, Deltebre, El
Perelló, Els Reguers,
L'Aldea, L'Ametlla de
Mar, L'Ampolla, Paüls,
Roquetes,
Tivenys,
Tortosa i Xerta. Montsià:
Alcanar, Amposta, La
Sénia, Sant Carles de la
Ràpita,
Sant
Jaume
d'Enveja, Santa Bàrbara i
Ulldecona. Ribera d'Ebre:
Benissanet, Flix, Garcia,
Ginestar,
La
Palma
d'Ebre, La Torre de
l'Espanyol, Miravet, Móra
d'Ebre, Móra la Nova,
Rasquera,
Riba-roja
d'Ebre, Tivissa i Vinebre.
Terra Alta: Arnes, Batea,
Bot, Caseres, Corbera
d'Ebre, Gandesa, Horta
de Sant Joan, La Fatarella,
La Pobla de Massaluca,
Pinell de Brai, Prat de
Compte, Vilalba dels
Arcs.
Parlem amb Montse
Querol, delegada de la
Lliga Contra el Càncer a
Móra la Nova i responsable de la Ribera d'Ebre.

ME: Després de l'èxit del
primer concert solidari
de l'any passat, demà,
dissabte 13 a les 19 h,
tindrà lloc el 2n CONCERT SOLIDARI DE LA
RIBERA D'EBRE organitzat per les delegacions
de la Lliga Contra el
Càncer de la Ribera
d'Ebre a Benissanet. Un
concert solidari on la
gran majoria de poblacions de la Ribera d'Ebre
s'uneixen en bloc per
celebrar aquest acte.
MQ: Efectivament. L'any
passat va ser un fet insòlit
perquè, a la Lliga Contra
el Càncer de les Terres de
l'Ebre, mai s'havien ajuntat una comarca o tants
pobles per fer una festa
conjunta. Va ser el primer
cop, en el marc del primer concert solidari de la
Ribera d'Ebre, el passat 2
de setembre a Mora la
Nova, perquè va ser
aquesta la delegació que
ho va impulsar. Se'ns va
acudir perquè, si a cada
poble s'estan fent petits
actes per a contribuir a la
lluita de la malaltia, perquè no fer-ho tots junts i
aconseguir més ressò de
la Lliga a nivell comarcal?
Per tant, hem anomenat
aquest concert "Somnis
d'una Nit", ja que és el
nostre somni, i segurament el de tots, lluitar i
vèncer la malaltia. El
resultat d'aquest primer
concert va ser tot un èxit:
1500 entrades venudes,
més de 3000 tapes fetes
per totes les delegacions,
una vuitantena de voluntaris ajudant-nos a fer

10 cellers i es farà també
tast de vins. La seva
aportació a la Lliga serà
de 0,25 cent per copa. A
més es podrà participar
en un sorteig, on el premiat, rebrà el seu pes en
vi.

que tot anés bé i sobretot
la solidaritat de molta
gent: comerços i restaurants de cada poble, els
corresponents
ajuntaments, la solidaritat dels
músics (LLULA, Eric
Vinaixa, Cultrum, Dj Edu i
el tècnic de so Pere
Blanch). El resultat van
ser 8000 € recaptats que
van estar destinats íntegrament a la Lliga Contra
el Càncer de Tarragona i
de les Terres de l'Ebre,
uns diners que van ser de
gran ajuda per poder iniciar el programa de
detecció precoç del càncer de còlon a la Ribera
d'Ebre que actualment

s'estar duent a terme. La
idea d'aquesta festa
comarcal és continuar i
celebrar-la a diferents
poblacions cada any o
cada dos anys. Aquest
any vam decidir fer-la a
Benissanet.
ME: Una nit solidària
amb concerts i moltes
altres activitats.
MQ: Sí, una nit acompanyada de més de 3500
tapes variades, fetes per
totes les delegacions de
la lliga de la Ribera, i
barra a preus populars
amb benefici íntegre per
la Lliga. Aquest any ens
han volgut acompanyar

ME: La unió fa la força i
així ho demostreu aglutinant poblacions i donant
suport a diferents activitats arreu del territori.
MQ: Sí. A més, organitzar tretze pobles per realitzar un concert com
aquest, ha sigut força
senzill degut a la implicació i sensibilització de
totes les persones que
formem part de la Lliga
de la Ribera d'Ebre i perquè totes remem juntes i
amb bona sintonia cap a
la mateixa causa. Això ha
sigut clau per poder organitzar aquest concert i
l'anterior. Quan, en els
corresponents
pobles
s'organitzen
diferents
actes, ens donem suport
totes les delegacions,
assistint-hi i col•laborant.
ME: A més de realitzar
activitats d'informació a
la població mitjançant
xerrades, conferències,
sempre relacionats amb
la prevenció, el diagnòstic, la investigació i el
control de la malaltia,
també realitzeu tasques
d'orientació i suport als
malalts i a les seves
famílies a través de GAM
(Grups d'Ajuda Mútua)
formats per voluntaris,
psicòlegs i treballadors
socials especialitzats.

MQ: Sí, disposem de 14
GAM un d'ells a Móra la
Nova, GAM Altebrat
(Intercomarcal) i l'objectiu d'aquests és ajudar al
pacient que està passant
per la malaltia o l'ha
superat. Són grups amb
molt benefici terapèutic
pel malalt perquè el fet
de compartir experiències, vivències, pors...
amb persones que estan
passant pel mateix, els és
molt enriquidor i a més
estan dirigits pels mateixos malalts amb el suport
de la psicooncòloga.
ME: Associem La Lliga
Contra el Càncer només
amb el càncer de mama?
MQ: No, jo crec que avui
en dia, ja no. La Lliga està
a la disposició del malalt
de càncer en general,
tant adult com infantil i la
seva família. De fet, tots
els projectes pels quals
treballem estan oberts i
dirigits a tot tipus de càncer.
ME: El voluntariat, un
col•lectiu important per
una associació sense
ànims de lucre.
MQ: Si, són una peça
molt important en la nostra entitat. Les seves tasques poden anar des de
suport en l'organització
dels diferents actes que
organitzem, fins al voluntariat a pacients oncològics ingressats a l'hospital, on desenvolupen una
gran tasca d'acompanyament. Són voluntaris i
voluntàries que s'han format per aquesta tasca.
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DIUMENGE 22.30 HORES

3A DIVISIÓ

L’Ascó acomiada
la lliga contra el
Vilafranca
L’Ascó va perdre, diumenge passat, al camp del
Peralada (3-0) en un partit
en el que ja no s’hi jugava
res, a banda de conservar la
sisena plaça. Els gironins,
amb la segona posició assegurada, ja es preparen per
al play-off. Un play-off al
que l’Ascó no ha pogut accedir, malgrat haver estat
bona part de la lliga en les
primeres quatre places.
L’equip de la Ribera acabarà el campionat rebent
diumenge el Vilafranca (12
h). Els del Penedès, en
play-off, lluitaran per mantenir la tercera plaça.

CF GANDESA

Rafel Navarro no
seguirà
El tècnic del Gandesa, Rafel Navarro, ja ha anunciat
que no seguirà la temporada vinent. “Ha estat una
decisió molt meditada i
també costosa. Porto 9 anys
seguits al club, des d’entrenador de futbol base, coordinador, director esportiu i
tècnic del primer equip, on
he estat 3 temporades. El
desgast, pel que respecta el
primer equip, és important i
crec que era el moment de
prendre la decisió”, diu Rafel. Diumenge, el tècnic
gandesà estarà a Canal Terres de l’Ebre (22.30h).
També, a la tele ebrenca,
estarà el president Diego,
que deixa el càrrec després
de 19 anys.

Actualitat rapitenca a Canal Terres de l’Ebre
El president Ramon Muñoz i Fernando Garcia, estaran a Minut 91
La Rapitenca, amb la novetat de Jordi Font a la banqueta, va guanyar diumenge passat a Rubí, equip que
ja ha baixat (2-3). Una
victòria que esvaeix qualsevol dubte classificatori i que
va tancar una setmana moguda al club. Sergi José, que
tornava a marcar, va
avançar a la Rapitenca en
dues ocasions, però el Rubí
empatava al minut 65. A
darrera hora, la superioritat
rapitenca es va reflectir amb
el gol d’Ivan Gasparin. Era el
2-3. La Rapitenca rebrà diumenge (12 h) el Suburense,
equip en descens.
D’altra banda, diumenge
(22.30h), a Canal Terres de
l’Ebre, a Minut 91, Michel
Viñas tindrà al president ra-

Ramon Muñoz i Fernando Garcia estaran a Canal TE, diumenge.

pitenc, Ramon Muñoz, i a
Fernando Garcia, director
esportiu, per parlar-ne de
l’actualitat del club, de tot
l’enrenou de la setmana

passada.
Així mateix, podrem saber
si hi hauran eleccions a la
presidència o no.

TORTOSA-AMPOSTA (1-1)

Virgili salva el líder, en temps afegit
El Tortosa té 5 punts d’avantatge, però ha de visitar el Valls en la darrera jornada
Tortosa i Amposta van empatar en el derbi ebrenc (1-1).
Un derbi caracteritzat pel gran ambient, amb 1000 persones
a l’estadi Josep Otero. Partit igualat, marcat pel respecte i jugat amb molta intensitat. No va ser interessant per l’expectador pel que fa al joc, però la incertesa del marcador va donar-li emoció, sobre tot als darrers minuts quan l’Amposta,
amb gol d’Ivan, va fer el 0-1. El Tortosa va arriscar i, llavors,
l’Amposta va poder sentenciar, en dues contres. No va ferho i en temps afegit, una jugada d’Ike, el millor dels locals, va
suposar l’empat de Virgili.
El Tortosa segueix líder, ara a cinc punts del Valls, segon
classificat, que va perdre al camp del Reddis. L'Amposta continua tercer, a tres punts del Valls.
Queden tres partits. El Tortosa hauria de guanyar a Gandesa i al Segur a casa per arribar campió a Valls. Si no, es jugaria el títol allí. La promoció la
té prou garantida, amb l’empat. Ell Valls ha de rebre el cuer Salou i ha de visitar el Catllar,
que ja ha baixat, abans de rebre el Tortosa. L’Amposta, per tenir opcions, necessitaria guanyar els tres partits i esperar que el Valls en pergui un com a mínim.

El Tortosa juga diumenge a Gandesa. L’Amposta queda amb
opcions per jugar la promoció, però aquestes poden dependre
de que el Tortosa guanyI a Valls en la última jornada.
VA ESTUDIAR-HO PERÒ FINALMENT NO VA FER-HO

El Valls no impugna el partit al camp del Reddis

Rafel Navarro no seguirà al
Gandesa.

El Valls va perdre dissabte al camp d’un Reddis
minvat d’efectius però que va guanyar 3-2. Al final del partit, el conjunt vallenc es va plantejar
impugnar-lo. Segons Francesc Fàbregas, d’El Vallenc, “en un principi, semblava que hi havia un
jugador del Reddis que podia tenir alguna irregularitat amb el portal del federat, però la UE Valls
va desestimar impugnar perquè després va consultar-ho i la resposta fou que tot estava correcte. Només ho van consultar”.
Foto: Francesc Fàbregas.G/El Vallenc
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El pla de competicions i la
segona catalana
Fa uns anys recordo que vaig opinar que a la
Quarta catalana ebrenca era massa premi que
pugessin 3 equips a Tercera. Agreujava els descensos de Tercera. A la temporada següent es va modificar i es va passar a
dos ascensos. Baix el meu punt de vista, més raonable. Avui
opinaré sobre el mateix, però de la Tercera catalana. Quan es
va crear la delegació ebrenca de la FCF i es va fer un grup propi de Tercera catalana, llavors a la provincia es va passar a tenir-ne 3. Després de diversos plantejaments pels ascensos dels
3 grups i per les queixes per la desigualtat aparent de competitivitat dels 2 grups de Tarragona i el de Terres de l’Ebre (així
ho diuen els clubs) al final es va adoptar que pugessin els 3
campions, el segon que tingui més punts i el guanyador de la
promoció que disputen els altres dos segons. És complicat que
el segon del grup ebrenc sigui el que tingui més punts. I això
indica alguna cosa. Deu ser que el grup ebrenc és més competitiu i costa més sumar tants punts. Això és una apreciació.
Anem al tema. Amb el sistema actual, de 3a Catalana pugen
5 equips a 2a. Per mi, aquí està el problema. Això és el que
condiciona, amb les possibles compensacions, la Segona catalana. Han de baixar 4 equips directes i si hi ha compensacions,
com l’any passat o com ara, doncs el gran desgavell està assegurat. Per tant, 5 ascensos de Tercera són molts. Solució? Caldria eliminar un grup de Tercera, i quedar-nos amb 2 a la provincia. A Tarragona els grups de Quarta han tingut pocs
equips enguany i, d’aquesta forma, es podrien potenciar. I així,
només hi haurien 3 ascensos de Tercera a Segona, i la Segona
catalana no estaria tan sotmesa amb múltiples descensos si hi
ha compensacions. En qualsevol cas, només és una opinió.

L’opinió de Joaquin Celma.
Futbol provincial,
crisi total
Tots els equips tarragonins que en els últims anys han
militat a 1a. catalana han baixat, des de la temporada
2011/2012: Amposta, Tortosa, Valls, Torreforta, Reddis,
Catllar, Torredembarra i aquest any ho faran Morell i potser Vilaseca, que dependrà dels descensos de segona divisió B i dels ascensos de Tercera. I a aquests unim la desaparició del Jesús i Maria que va renunciar a la categoria i
baixa a Tercera catalana. Desastre del futbol provincial i si
aguanta el Reus B és perquè és un filial. I a Tercera divisió,
la Pobla perquè és filial del Nàstic i Ascó perquè té un
espònsor que li dóna suport. I ja només ens queda un
equip: la Rapitenca que porta 3 campanyes a 1a catalana.
¿Tan malament està el futbol de la província?
Que aquest any pugin Tortosa o Valls és flor d'un dia com
així pot passar que baixen en un any, com els deu casos
ressenyats anteriorment en sis temporades. Estadística
que fa tremolar. Així està el futbol provincial: sota mínims.
Les xifres i dades són reals. A la Tercera divisió és gairebé
impossible estar perquè el pressupost és gairebé inviable,
la 1a catalana és deficitària i només ens queda la 2a catalana per poder tenir una categoria d’acord en les principals poblacions de la província. Jo sempre em faig la
mateixa pregunta: ¿per a quan una Tercera divisió amb
dos grups perquè hagin més equips de la nostra província? ¿Quan s’eliminarà la 1a catalana actual i es reconvertirà en una 1a catalana provincial de sis grups, (tres a
Barcelona i un a la resta de províncies) i pugui ascendir
cada any un equip de Tarragona a tercera divisió. La resposta és la de sempre. La Federació té la resposta i mentre
la busca, el futbol provincial està en declivi total.

CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE, en directe, Minut 91
Convidats:
Ramon Muñoz (president UE Rapitenca), Fernando Garcia
(director esportiu UE Rapitenca), José L. Diego (president
CF Gandesa) i Rafel Navarro (tècnic CF Gandesa)

A les 22.30 h
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FERRERES EMPATA PER AL CAMARLES AL 90, A CAMBRILS (2-2)

La quarta plaça estava en joc
El Camarles, cinquè, va empatar al camp del quart, el Cambrils Unió (2-2).
Quatre punts distancien als ebrencs dels cambrilencs. Segons Xavi Cid, tècnic del conjunt camarlenc, “ens va costar posar-nos dins del partit, el Cambrils va començar millor. Amb els minuts, vam jugar més ben posats i en la
segona contra que vam fer, Edgar va batre a Ròdenas. Amb el 0-1, vam seguir ben ubicats fins que vam tenir una indecisió i ells van empatar. Fins el
descans ells van dominar i van pressionar. Vam acusar el gol rebut”. A la represa, segons el tècnic Cid, “vam sortir molt bé, controlant el joc i tenint un
parell d’opcions. Sobre el minut 60, ells van fer dos canvis i a partir d’aquí
van pressionar més amunt i nosaltres vam haver de fer un pas enrera. Ens
van marcar el 2-1 que fou un cop dur. Vam fer canvis, i vam arriscar, sent el
partit d’anada i tornada. Ferreres va empatar i encara vam disposar d’una opció per fer el 2-3. Content per la reacció de l’equip. Llàstima no haver pogut
guanyar. Una victòria ens hagués acostat a la quarta plaça. Queden tres jornades i seguirem lluitant per poder tenir opcions d’aconseguir-la”. Bon debut
dels jugadors del filial, Yassine i Marc.

ISAAC FERNANDEZ, DECEBUT PEL PARTIT I EL JOC DE L’EQUIP

www.mesebre.cat

DERROTA EN TEMPS AFEGIT PER 2-1

DERROTA CONTRA L’HOSPITALET (0-2)

Malestar a Ulldecona per
l’arbitratge al Vendrell

El Batea es complica la
permanència
El Batea va perdre contra l’Hospitalet i es
complica. El descens directe està a 2 punts
però és que, a més, poden haver-hi compensacions. L’Hospitalet, amb dos gols a la represa, va decidir fent un gran pas per salvar-se.
Segons Sergi Navarro, “no vam estar a l’altura. Estic disgutat de l’actitud en un partit que
era importantíssim. Jugant així, ho tenim molt
complicat. Sóc el principal responsable, però
en alguns casos falta més compromís. I el club
està complint i mereix que tothom el tingue.
Queda poc però n’hem de parlar. Podem perdre, però ha de ser amb dignitat. No vam estar dins del partit i, a més, vam regalar els
gols”. Queden 3 finals: Camarles, Amposta i
Gandesa. Les protestes a un assistent per l’anul.lació de 2 jugades de gol han portat el
tancament de camp un partit.

El Torredembarra té opcions de permanència en
guanyar a la Cava (0-2)
La Cava té 40 punts i si bé virtualment podria estar salvat, matemàticament encara no ho
està i més si hi ha compensacions que poden comportar sis descensos. Diumenge, en un partit molt fluix, va perdre contra un Torredembarra que ara té opcions de permanència (0-2).
Isaac Fernandez, el tècnic, era dur en la seua valoració: “semblava que no ens jugàvem res,
que ja ho tenim tot fet. I vam estar malament. Ens vam complicar nosaltres mateixos en les
transicions de joc, amb pèrdues de pilota al centre del camp i sense claredat per crear ocasions. I el Torredembarra, que sabia que era el seu darrer cartutx per enganxar-se a la permanència, va anar creixent i a la represa es va avançar amb el 0-1 i, arran d’un penal clar,
va fer el 0-2”. Isaac afegia que “vam estar molt apàtics, sense intensitat. Greu error si ens
pensem que està tot fet. Hem d’assegurar la permanència però, a més, aquest club mereix
que siguem competitius fins el final. Demanar disculpes a l’afició per aquest partit. Sóc el primer responsable perquè sóc l’entrenador. Estic decebut, començant per mi mateix perquè si
l’equip no va jugar amb la intensitat adequada és perquè jo tampoc no vaig saber aconseguir-ho. Jo recordo que, anys enrera, per guanyar al camp de la Cava havies de suar molt
perquè a casa sempre és un equip difícil de batre. No obstant, i sense traure-li mèrits al Torredembarra, que va fer bé el seu partit, nosaltres diumenge no vam competir com calia. I
em sap greu. I que ningú es confongui perquè la permanència cal assegurar-la encara, i més
si hi ha compensacions. Ho parlarem i espero que a l’Hospitalet hi hagi un canvi radical, i
que juguéssim com abans, tot i les baixes que no han de ser una excusa per ningú”.
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L’Ulldecona va perdre al Vendrell (2-1), on va veure trencada la ratxa de 10 jornades. Els falduts van quedar molt en
desacord amb l’arbitratge del senienc Nuñez, amb qui ja n’havia existit en anteriors partits que els havia xiulat. Teixidó
era contundent: “estic disgustat. No és just el que ens va fer.
I no parlo dels arbitratges sino és que veig una injustícia com
aquesta. Ens va robar. Ens va perjudicar molt durant el partit.
Però l’acció determinant fou un córner a favor del Vendrell,
amb l’1-1, ja en temps afegit. Van voler fer una jugada d’estratègia, amb un dos contra un. I es van confondre. Un jugador va tocar la pilota i va fer el llançament. L’altre no es va
adonar i Franc ho va veure i va sortir corrent i va fer una passada que ens deixava en una contra clara. L’àrbitre, incomprensiblement, va aturar el joc i va fer repetir el córner. Del
córner ens van marcar el 2-1”. Teixidó, del partit, afegia que
“a la primera meitat, vam estar fluixos. Vam fer 3 canvis i a
la represa vam millorar. El juvenil Gerard va empatar i vam
gaudir d’un parell d’ocasions. L’empat hagués estat el més
just”. L’Ulldecona ha de guanyar la Riera per distanciar-se de
la zona compromesa.

DIUMENGE REBRÀ EL LÍDER, QUE ES JUGA MOLT PER SER CAMPIÓ

El Gandesa s’acomoda i
cau al camp del Catllar (3-2)
El Gandesa va perdre al Catllar (3-2). Segons el seu tècnic, Rafel Navarro, “partit bastant
fluix per part nostra, en general, molt desencertats i poc contundents, sobre tot en l’aspecte
defensiu. No vam estar gens bé, tot i dominar perquè ens cedien la pilota. Ells es van avançar
amb el 2-0, però, tot i no estar bé, com teníem més la iniciativa, abans del descans, vam posar-nos dins del partit amb el gol de Vives, que va marcar el 2-1. I Frede, acte seguit, va poder
empatar. A l’inici de la represa, acció de Robert i Dilla va establir el 2-2. Semblava que el partit
es posava de cara. Vam pressionar més amunt però seguiem sense l’encert necessari en la creació. Fins que va arribar l’expulsió de Miki, que va tocar la pilota fora de l’àrea amb el cap i
també, de la inèrcia, va tocar al davanter rival. L’àrbitre li va mostrar la vermella. El partit es va
travar molt i ja no vam poder dominar com ho havíem fet en molts moments. Posteriorment,
vam rebre el 3-2 i ja no vam poder reaccionar. No va ser un bon partit per part nostra”. En la
propera jornada, el Gandesa rebrà el líder: “partit especial com sempre ho és quan ens visita
el Tortosa. Ells s’hi juguen molt i sabem que serà complicat però buscarem fer un bon partit
davant de l’afició i, com els darrers anys, el nostre objectiu és poder guanyar”, deia Rafel. El
tècnic ja ha anunciat que no seguirà la temporada vinent.

3A CATALANA. VICTÒRIA CONTRA EL FLIX (0-1), AMB GRAN GOL DE COSIDO. ELS FLIXANCOS ES COMPLIQUEN, EN ZONA DE DESCENS DIRECTE

El Catalònia
conserva la
segona plaça

Flix i Catalònia, en partit disputat a Móra d'Ebre, tenien molta necessitat per motius diferents. El Catalònia, amb un gol de Cosido al minut 83, va decidir (0-1)
i, d'aquesta manera, manté la segona plaça i va fer que la Sénia no fora campió el cap de setmana passat. Els de Nando Garcia depenen d’ells però han de visitar
la Sénia, en dues jornades. Per la seua part, el Flix, amb la victòria del Godall al Corbera, veu més complicades les seues opcions de permanència.
El partit va ser molt travat, sense ritme ni continuitat. Van haver-hi poques opcions i era partit de 0-0. Fins que arran d'un córner, Cosido, excepcional altre cop,
lliure de marcatge, va afusellar el 0-1 (83'). El Flix, minvat per les baixes de Yuri, Jaume Esteve...va tenir-ne dues més durant el partit: Misut i Pere. Temporada
de pega per als flixancos que, a més, acusen la situació actual.

3A CATALANA. VA GUANYAR A L’ALDEANA I LI FALTA UN PUNT (3-0)

La Sénia ja acarona el títol de campió
El líder la Sénia va guanyar l'Aldeana (3-0) en un partit molt més igualat del que el resultat final pot fer pensar. Els seniencs, per una nit, van ser campions. Però la victòria del Catalònia de dissabte endarrereix la celebració. Els falta un punt. I han de rebre el Catalònia. Del partit de divendres, disputat enmig d'un gran ambient, cal dir que es va disputar amb un ritme de categoria superior. L'Aldeana va fer un molt bon
plantejament, juntant les seues línies i obstruint, amb la defensa avançada, el joc interior de la Sénia. L'Aldeana, al primer temps, va controlar el partit i, a més, va prendre-li la pilota a la Sénia que, a la primera meitat, un xic precipitada, no va trobar-se còmode. Tot va canviar a l'inici de la represa. La pressió aldeana no
va ser tant insistent. La Sénia va tenir més seguretat i Joan Zaragoza va marcar aviat l'1-0. Un jugada protestada pels aldeans. Però amb l'1-0, la Sénia va perdre pistonada i l'Aldeana va guanyar metres, sense tenir
ocasions clares, però ajustant el partit. No obstant, els riscos aldeans van comportar imprudències defensives
i una d'elles la va aprofitar Capi per establrir el 2-0. Encara va tenir l'Aldeana l'ocasió, molt clara, d'Àlex Alegre, per entrar en el partit, però Kevin va evitar-la. Del 2-1 es va passar al 3-0, quan el pichichi Callarisa va
aprofitar una concessió dels aldeans al darrera. El 3-0 fou massa inflat però l'artilleria del líder va golejar i és
que la Sénia ja porta 103 gols. L'Aldeana perd opcions en la lluita per la segona plaça.

Una lliga més apassionant que mai

JOAQUIN CELMA

Dos partits consecutius sense convèncer el Tortosa. Però jo segueixo pensant que serà el campió. Diumenge, un gol en els últims minuts que pot
valdre una lliga. Contra el Segur guanyarà i li queden fora Gandesa i Valls.
El Valls havia de perdre en alguna jornada. Tenia un rècord d’una derrota
en 21 jornades. Té un calendari fàcil: Catllar, Salou i la gran final contra el
Tortosa. Molt complicat es presenta el final de lliga per al Batea, va perdre
a casa i, a més, van guanyar els seus rivals: Roda, Torredembarra i Segur. I
té un final de lliga molt difícil: Camarles, Amposta i Gandesa. Però si no
baixa el Vilaseca i ascendeix el que promociona, ho pot tenir millor. Però,
a hores d’ara, no té bona pinta. Es va acabar la gran ratxa de l’Ulldecona,
10 partits invicte, i a la Cava segueixen de baixada. Els millors equips de
la 2a volta: Tortosa 31 punts, Camarles 30, Gandesa 24, Amposta 22, la
Cava 21, Ulldecona 20 i Batea 16. Una lliga emocionant. No hi ha res decidit. El Valls pot ser fins i tot campió, l’Amposta opta encara per la promocion i per al descens cinc equips implicats per a les 4 o 6 places possibles.
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DERROTA A S. BÀRBARA (2-1)

DARRER PARTIT DELS 7 SEGUITS A CASA

El Sant Jaume torna a guanyar, després de 6 jornades

El Vilalba es complica

El Roquetenc venç el Pinell

El Sant Jaume, després de 6 jornades, va tornar a guanyar (2-1). Va fer-ho contra el R. Bítem,
equip que lluita per la segona plaça. Segons Anton Flores, tècnic del Sant Jaume, “vam tornar
a ser l’equip que èrem a la primera volta. Vam recuperar baixes que teníem, com és el cas d’Abraham, Sergi, Joan i Manel i això en un equip com el nostre es nota. Vam ser dominadors i
la meua opinió és que vam ser superiors, més ben posats, jugant amb més ganes i més intensitat que el rival; semblava que els que ens jugàvem alguna cosa èrem nosaltres. Ells van ser
massa directes i vam contrarrestar-ho bé perquè vam estar molt ben col.locats. També va ser
important el gol olímpic de Juanjo al primer minut. I a l’inici de la represa, Agustí, de vaselina,
va marcar un gran gol, el 2-0 i, tot i el gol del R. Bítem, que va fer el 2-1 al minut 70, vam defensar-nos bé i vam mantenir la victòria. Buscarem guanyar el màxim nombre de punts en el
que queda per corroborar la bona temporada”. Parra, tècnic del R. Bítem, per la seua part, explicava que “victòria del Sant Jaume que, tot i que tenia baixes, va guanyar dominant els 90
minuts, fent un gran futbol davant d’un R. Bítem que gairebé no va arribar a la porteria rival”.

Cantó, tècnic del S. Bàrbara: “un partit on
comencem bé, fent Sergi l’empat. Ens vam
acomodar i ells van empatar. A la represa, ells
a la contra van tenir una ocasió molt clara. Nosaltres també en vam tenir una i al final Sergi va
marcar el 2-1”. Cotaina, del Vilalba, “partit
igualat en el que vam estar ben posats en defensa, buscant la contra. Així vam empatar
abans del descans. A la represa, vam seguir
igual, amb opcions de contraatac per fer l’1-2.
Però a darrera hora, una indecisió nostra i Otero va fer el 2-1”. El Vilalba està en zona perillosa, en la lluita per la permanència.

El Roquetenc va guanyar el Pinell (2-1) en el
darrer dels 7 partits que ha jugat seguits a casa.
Des de Roquetes deien que “primera meitat
igualada i amb poc ritme, més més domini nostre però sense ocasions. A la represa, fou clau
que el Pinell es va quedar amb deu i també que
a la sortida d’un córner vam fer l’1-0, obra de
Cesc. Acte seguit, Marc va aconseguir el 2-0 i,
tot i el gol del Pinell, es va poder sumar la victòria i superar els 40 punts”. Blai, delegat del Pinell: “partit igualat i obert fins l’expulsió per
agressió de Zizu (67’). Llavors ells s’imposaren,
i en 8 minuts van fer 2 gols que van decidir”.

3A CATALANA. EL R.BÍTEM ES QUEDA ARA A 4 PUNTS DE LA SEGONA PLAÇA

PERELLÓ-J I MARIA (4-5)

VA GUANYAR AL CORBERA (3-0)

0-0

Un partit esbojarrat

Alcanar i Olímpic empaten

El miracle godallenc

El cuer, J i Maria, va guanyar al Perelló (4-5) en un partit
boig. Segons Molinos, tècnic del Perelló, “no vam estar bé, sobre tot defensivament. Hem baixat respecte a jornades anteriors, jugant amb menys intensitat. El J. i Maria, un equip jove
i que va jugar més motivat, va aprofitar la nostra apatia per
guanyar merescudament”. Ito Galve, del J i Maria: “vam anar
amb moltes baixes i amb diversos juvenils. Vam seguir la dinàmica de sempre però el diumenge vam resoldre les ocasions i
vam remuntar amb gols de Lucero i de Rullo. Ens van empatar
amb un gol que no hagués hagut de concedir-se. A la represa,
vam continuar i ens vam posar amb el 3-5. Vam patir perquè
ells tenen artilleria i ofici. Però vam saber fer-ho i la victòria referma la feina”. Debut de Marin, juvenil de primer any.

Alcanar i Olímpic van empatar en un partit en el que no hi havia res en joc. Segons José F Mora, tècnic de l’Alcanar, “partit
amb poca història. Dos equips que ens trobem en una situació còmoda, amb baixes, i amb ganes d’acabar. Per tot plegat, va haver-hi poca intensitat. Primera meitat molt avorrida, amb una
ocasió visitant a la contra. No va canviar la dinàmica a la represa,
fins els darrers minuts quan nosaltres vam tenir tres ocasions per
a poder marcar”. Paco Muñoz, de l’Olímpic: “tot i les baixes (Òscar va haver de fer de jugador de camp) i que no hi havia res en
joc, va ser un bon partit. Més domini de l’Alcanar però nosaltres,
a la primera meitat, vam estar bé en defensa i vam crear fins a
tres ocasions a la contra. A la represa, les va tenir l’Alcanar però
el travesser i Guti van evitar-les. Per tot plegat, l’empat fou just”.

El tècnic Joan Subirats va arribar i el Godall estava a la
cua de la taula. Les expectatives no eren bones. A l’equip
li va costar però la paciència i la insistència han generat una
reacció i el Godall, amb la victòria de dissabte, contra el
Corbera (3-0), és quinzè i està a 5 punts del descens directe i a un d’una possible compensació. Per tant, encara ha
de patir però ha fet un gran pas, sumant 28 punts. Del partit, disputat a S. Bàrbara, Joan Subirats, tècnic del Godall:
“primera meitat molt igualada, potser alguna ocasió més
nostra. A la represa, el capità, Manu, fou expulsat. I tot es
complicava. Però vam reaccionar i Ramon, amb un gran
gol, Xescu i Richi, espectacular des del centre del camp,
van marcar. Gran victòria. I gran pas, tot i que sabem que
encara queda molt i més si hi ha una compensació”.

VA GOLEJAR L’AMETLLA I ESTÀ A 2 PUNTS

L’Ampolla no falla
L’Ampolla va golejar l’Ametlla (4-1) i és tercer a dos
punts del Catalònia. Segueix amb opcions en la lluita per
la segona plaça, però dependrà dels seus resultats i també
dels del Catalònia, que és qui depèn d’ell mateix. Contra
l’Ametlla, el partit va quedar encarrilat a partir del 3-1.
David Ramirez va marcar el 4-1.
Segons David Burgos, tècnic de l’Ampolla, “no vam començar bé. A la primera meitat no vam jugar amb la intensitat necessària però, tot i estar apàtics, vam dominar
i ens vam posar per davant en el marcador. L’Ametlla no
va pressionar com esperàvem”. A la represa, “vam jugar
amb més fluidesa i la veritat és que vam tenir diverses
ocasions clares, a més dels gols que van sentenciar el partit. Hem de seguir, lluitant per a poder mantenir opcions
per jugar la promoció”. Samu (2) i David Ramírez (2) -un
de penal- van marcar. Des de l’Ametlla es comentava que
“vam estar ben posats però a partir del 3-1 ja no va ser
possible. Seguirem lluitant en els tres partits que falten”.
L’Ametlla encara haurà d’apuntalar la permanència, i
més si pot existir alguna compensació.

4A CATALANA

Móra la Nova, un campió de rècord
El Móra la Nova, amb l’ascens a la butxaca, va guanyar
divendres a Tivenys (0-3), el
partit de recuperació. Partit
igualat en el que els locals van
estar ben posats i van tenir
opcions però en el que el líder
va decidir amb tres gols en el
darrer quart. I diumenge,
amb la victòria a Bot (3-5), el
Móra la Nova ja es va proclamar campió de lliga, sent el
primer equip ebrenc que assoleix un títol en aquesta
campanya. En una setmana,
ascens i títol de campió. A
més, l’equip, en 31 jornades,
segueix sense perdre. Una
temporada per emmarcar. De
rècord. La segona plaça l’ocu-

Catalònia i l’Ampolla es jugaran la promoció

pa l’Arnes que també va fer
un gran pas endavant guanyant a Tivenys, diumenge (13). Els arnerols es van avançar
amb gol de Sergi. Empataria
el Tivenys però Moreno, amb
un xut des de 30 metres, posaria l’1-2 abans del descans.
La represa ja va ser més oberta i Sergi sentenciaria amb
l’1-3 que deixa a l’Arnes més
prop de fer història. De fet,
podria fer-la diumenge, assolint un ascens històric, si
guanya al Masdenverge. Però
els masdenvergencs es juguen també les seues possibilitats de seguir tenint-ne. Un
Masdenverge que va guanyar
amb dificultats a un Deltebre

El Móra la Nova és campió de lliga.
que es va presentar minvat
d’efectius però que va oposar
resistència (2-1). L’Amposta
sumarà els tres punts i és que
el Benissanet no disposava de
jugadors i el partit no va disputar-se. Com el Masdenver-

ge, conserva possibilitats.
L’Ascó va golejar l’Ametlla
(1-6) i el Batea al Camarles
(2-7).
El Ginestar és cinquè en
guanyar al camp del Catalònia (0-1)

L’opinió de Joaquin Celma

Surrealisme. Dissabte a les 18.10 hores, la Sénia era campió però un gol de veterà Cosido va donar vida a un Catalònia que va a per la segona plaça. Però ull: si la Sénia
perd a Corbera diumenge i si en l’enfrontament de la jornada 33, el Catalònia guanya a la Sénia i en la última jornada i si el líder perd en el darrer partit a Pinell, els jesusencs
serien els campions. Tot plegat és molt surrealista però en el futbol tot és possible. El que està clar és que la Sénia, amb un punt, sera campió. Per la segona plaça poden
haver-hi encara moltes caramboles. No obstant, dos equips gairebé estan descartats: Aldeana, que va fer un gran partit a la Sénia, i R-Bítem, que va sortir molt nerviós a S.
Jaume. Es confirma el que vaig dir fa unes setmanes, que veia a un Catalònia i l’Ampolla com a candidats per a la segona plaça. No obstant, atenció als partits: Ampolla-R
Bítem i la Sénia-Catalònia. Segons els resultats, la situació per la segona plaça pot tombar-se. Al Catalònia li queda Godall, la Sénia i Perelló; a l'Ampolla, Olimpic,, RBítem i S Jaume. Tres candidats per al descens: Flix que li queda Pinell, Ametlla i Olimpic; Godall, Catalònia, Pinell i Ametlla; i Vilalba, Jesus i Maria, Aldeana i Corbera.
El problema és que baixi el Batea. Això pot implicar un descens més però, en cas contrari, també cal contemplar que ascendeixi el que promociona i que el Vila-seca es
pugui salvar. Els millors equips de la segona volta: la Sénia 36 punts, Catalònia 34, R-Bítem i Ampolla 29, Perelló i Aldeana 25, Corbera i S. Bàrbara 20; Sant Jaume i Godall
19, Alcanar 18, Pinell i Roquetenc 16, Olimpic 15, Ametlla 12, Vilalba 8, Jesús i Maria 7 i Flix 5.
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

REM

Regata Internacional
Els dies 6 i 7 de maig al llac
d´Aiguabelette (França) es va
celebrar la 32ena regata internacional Savoie-Mont Blanc,
on participaven una selecció
de remers representant la federació catalana de rem. El
Club de Rem Tortosa amb la
seva representació va obtenir:
Bronze de Dani Panisello
amb el 8+CM i el 4xCM
Argent de Clara Andreu i
Andrea Gisbert amb el 8+CF
Or de Josep Oriol Gisbert
amb el 4xJM
Bronze de Lluís Blasco, Ismael Rifi i Ruben Garcia amb el 4xSM.
D’altra banda, dels dies 5 al 7 de maig s’ha celebrat a Belgrad (Sérbia) la primera competició internacional per als equips absoluts nacionals, “en aquesta 1a copa del món hem
estat representats pels remers del Club de Rem Tortosa Pau Vela Maggi i Alexander Igvar
Sigurbjhonsson Benet amb el 2-ABM on van quedar 7ens”.

Victòria de les sèniors de l’Handbol Club Perelló contra l'Handbol Igualada (18-22). Amb
aquesta, l’equip perellonenc ja està classificat pel
TOP4 del dies 27 i 28 de maig. Ara falta disputar
la darrera jornada de la segona fase, demà dissabte, al Perelló, contra el Palautordera, l’altre
equip del grup també classificat. Per tant, estarà
en joc la primera posició. La cita és obligada al
pavelló perellonenc. Tots amb l’equip!!!

HANDBOL. PARTIT DECISIU DEL SÈNIOR FEMENÍ

Centre Esports Tortosa
Infantil Femení. CE Tortosa-HC Canovelles, 18-21. Tot i la
lluita, finalment no es va poder aconseguir la victòria
davant d’un equip que, sense ser res de l’altre mon, sí que
va ser superior al CETortosa. Infantil Masculí: H Ribes-CET,
25-27. Bon partit amb victòria de l’infantil. Sènior Femení.
AEH les Franqueses-CET, 27-21. El sènior necessita empatar o guanyar demà contra el Castelldefels per entrar al
TOP-4. Partit decisiu (16h). Sènior Masculí A. CETMartorell, 30-27. Un cop acabada la lliga el sènior masculí
del C.E Tortosa no va aconseguir la salvació a segona catalana però, els resultats de les lligues superiors, poden produir que un equip més pugui salvar-se. Per aconseguir
aquesta plaça ha de disputar una eliminatòria a doble partit
contra el C.H Martorell i el primer partit de l’eliminatòria es
va jugar al pavelló de Ferreries. Gran i victòria merescuda.
Aquest cap de setmana, serà la tornada.

UD J I MARIA

Mateu renova
El sènior del CH
Amposta va vèncer
a Mataró en la segona jornada de la
Copa
Catalana
Gonzalo Usero (2127). Victòria contra
les actuals campiones
de
Lliga
Catalana, imbatudes
aquesta temporada
(25 victories i 1
empat) i equip que lluitarà per poder estar la pròxima
temporada a la categoria del club ampostí.
D’altra banda, el tècnic del sènior, Mateu Castellà (a la
foto), continuarà la temporada vinent al capdavant de
l’equip sènior ampostí.

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí de primera catalana, va desplaçar-se
al camp del Gavà on va guanyar 1-3 amb parcials (1325, 22-25, 25-16 i 20-25). Per altra banda, l'equip de
segona catalana, va desplaçar-se al camp del líder,
l'Igualada. Aquests, tot i fer un bon partit, van perdre
per 3-0 amb parcials (25-20, 25-14 i 25-19).
El sènior femení va anar al camp de l'Institut
Montserrat. 0-3 amb parcials (16-25, 22-25 i 20-25).
El cadet va rebre al Volei Sant Esteve (1-3 amb parcials
(16-25, 25-17, 18-25 i 18-25) finalitzan aquesta fase
en una meritòria quarta posició, de 14 equips. L'infantil
femení es va desplaçar al camp del Sant Martí. 2-3 amb
parcials (19-25, 27-25, 24-26,25-21 i 10-15).

DIMARTS

Diada Poliesportiva
del Montsià
Prop de 500 escolars de 7 centres
educatius del Montsià han participat
aquest dimarts a la Diada poliesportiva
de la comarca. Durant la jornada han
practicat diversos esports, alguns tradicionals com les bitlles o el salt a la corda i, d’altres poliesportius com natació, esgrima, minibàsquet o el tir.Aquesta jornada ha servit d'aparador
per donar a conèixer l'oferta esportiva d'Amposta, que en els darrers anys s'ha convertit en
un municipi de referència amb el Centre de Tecnificació. Aquesta Diada Poliesportiva està
organitzada pel Consell Esportiu del Montsià, amb el suport i l’impuls dels Serveis Territorials
d’Ensenyament i la Representació Territorial de l’Esport de les Terres de l’Ebre; a més de la
col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta, del Grau Universitari de CAFE EUSES URV-Campus TE, dels cicles formatius de CAFE i de CAFEM de l’Institut de Tecnificació d’Amposta, de
la Federació Catalana de Pentatló Modern i del Club de bitlles d’Amposta.

Torneig benèfic femení per a la lliga contra el Càncer

El F.F. U.D. Jesús i Maria va realitzar aquest passat dissabte al camp de
l'Aubeel I Torneig Benèfic Femení per la Lliga Contra el Càncer. El torneig
va està organizat pel seu coordinador Aleix Franch, juntament amb col.laboradors i les membres de la junta de la Lliga Contra el Càncer de Deltebre, a qui van anar destinats el seus beneficis per ajudar en aquesta gran
causa a través del futbol.
Hi van participar 8 equips: l'Altafulla, Gandesa, R-Bítem, Aldeana, Fortí
Vinarós, Santa Barbàra, Ulldecona, Jesús i Maria. També durant el Torneig
és va realitzar un partit benèfic amb l'equip format per les noies de Noves
Oportunitats contra l'Aldeana i Jesús i Maria. El Fortí Vinaròs va ser el
campió acompanyat del Santa Bàrbara subcampió, Ulldecona 3era posició
i en 4rta l’Altafulla. El torneig va tenir molta participació: “l’esportivitat,
els somriures, la col.laboració i les ganes de passar-ho bé amb aquest esport van ser la base de l’èxit”.
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EN UN MINUT

Victòria del sènior a Gavà
L’Handbol Club Perelló buscarà el primer lloc, demà (20h)

diarimés
ebre

*FINALS
TERRITORIALS. Més de 400 esportistes en edat escolar
disputaran demà dissabte
les Finals Territorials d'Esports d'Equip de les Terres de l'Ebre dels Jocs Esportius
Escolars
de
Catalunya, que organitzen els consells esportius
ebrencs seguint el programa del Consell Català
de l'Esport. Seran un total
de 39 equips en tres disciplines esportives, bàsquet, futbol sala i mini
handbol, repartits en sis
instal·lacions diferents. El
bàsquet benjamí i aleví
masculí es jugarà al Pavelló del Temple de Tortosa, mentre que el juvenil
masculí es farà a la Ràpita; el futbol sala benjamí
masculí es disputarà al
pavelló de Gandesa, i l'aleví i infantil masculí a
Amposta; en mini handbol benjamí masculí i femení es jugarà al pavelló
de Remolins de Tortosa, i
l'aleví femení i masculí es
farà a Móra la Nova. A l'habitual sistema descentralitzador dels consells
esportius ebrencs en l'organització
de les Finals
CICLISME. DIUMENGE
Territorials dels Jocs Esportius Escolars cal afegir
enguany que tots els partits seran dirigits per tutors de joc, i que a la classificació
tradicional,
producte del resultat dels
partits, l'acompanyarà
una altra de valors.
*GIUSEPPE SGROI I
MERCÈ LLORCA formaran part de la selecció espanyola que participarà
en el Campionat d’Europa de Balls Estàndard,
que tindrà lloc el proper
19 de maig a Omolouc, a
la República Txeca.
(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ ebredigital.cat)

PREFERENT FEMENINA

El Tortosa Ebre assoleix
la permanència
A manca d'una jornada, el Tortosa
Ebre va fer els deures i va assolir la
permanència a la Preferent femenina.
L'equip de Xavi Subirats depenia d'ell
mateix i va aconseguir l'objectiu golejant el Sant Andreu (5-1). Ara el conjunt ebrenc necessita que no baixe
l'Espanyol. Si això passés, es podria
veure perjudicat per una compensació. Cinta, Alba, Àngels i Joana (2) van
marcar els gols.

diarimés
ebre

CLASSIFICACIONS
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Els
resultats
de la
jornada

El juvenil de la Rapitenca
ha quedat campió i puja
a la Preferent de la
categoria, després de la
darrera jornada.

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

Juvenil de la Rapitenca celebrant l’ascens.

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip

J GF GC

1. Santboià

P

31a jornada, Primera catalana
Morell-Reus

0-2

2. Reus

29 59 34 59

Alpicat-Igualada

0-0

3. Balaguer

29 62 33 54

V Alegre-Lleida

0-4

4. S Cristobal

29 44 32 52

Viladecans-Santboià

1-0

5. Almacelles

29 62 35 50

Balaguer-Vilanova

5-2

6. Lleida

29 46 31 48

S Ildefons-Almacelles

1-1

7. S Ildefons

29 45 35 45

Suburense-Vilaseca

30 35 27 44

9. V Alegre

29 45 41 43

10. Igualada

29 48 48 42

11. Rapitenca
12. Vilaseca

1. Tortosa

P

31 71 25 72

2. Valls

31 65 34 67

3. Amposta

31 54 20 64

4. Cambrils U

31 59 27 62

2-3

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

RESULTATS

13. Alpicat

29 36 55 32

Rubí-Viladecans (12h)

14. Vilanova

30 36 59 32

Vilanova-S Cristobal (17h)

15. Suburense

29 34 55 23

Reus-V Alegre (17h)

29 30 54 20

17. Morell

29 10 68

Quarta Catalana
Equip

CLASSIFICACIÓ

GF GC

Vilaseca-Alpicat (17h)

5

Almacelles-Balaguer (18h)

RESULTATS

Equip

24

83 Catalònia-Ginestar

0-1

101

35

74 Camarles-Batea

2-7

3. Masdenverge

94

41

66 Masdenverge-Deltebre

2-1

4. Amposta

81

36

66 Ebre Escola-Fatarella

3-2

1. M. Nova
2. Arnes

98

2. Cerdanyola
3. Fontsanta

5. Ginestar
6. Catalònia
7. Deltebre

67
64
63

51

52 Ametlla-Ascó

1-6

51

50 Amposta-Benissanet

3-0

53

46 Xerta-Alcanar

2-1
1-3
3-5

8. Ebre Escola

52

59

44 Tivenys-Arnes

9. Ascó

76

68

43 Bot-M Nova

10. Xerta

52

66

40

11. Tivenys

56

75

38

12. Batea

61

78

37

13. Fatarella

60

70

34

14. Bot

59

91

34

PRÒXIMA JORNADA

2-1

Catllar-Gandesa

3-2

Salou-Segur

2-3

Batea-Amposta (17.30h)
diumenge

16. Benissanet

38

91
78

29
27

30

86

22

18. Alcanar

32

83

14 Arnes-Masdenverge (18.30h)

Ginestar-Ametlla (18.30h)

31 76 39 67

Flix-Catalònia

0-1

3. Ampolla

31 86 40 65

Roquetenc-Pinell

2-1

4. Aldeana

31 65 38 64

Godall-Corbera

3-0

Ampolla-Ametlla

4-1

S Bàrbara-Vilalba

2-1

S Jaume-R Bítem

2-1

Perelló-J i Maria

4-5

Alcanar-Olimpic

0-0

31 64 62 45

la Cava-Torredembarra0-2

7. Perelló

31 46 46 46

8. la Cava

31 40 52 40

Tortosa-Amposta

8. Olimpic

31 56 62 43

9. Vendrell

31 41 48 39

9. Roquetenc

31 51 61 41

10. Hospitalet

31 51 52 39

10. S Jaume

31 55 84 40

11. S Bàrbara

31 52 54 39

12. Pinell

31 58 60 36

13. Corbera

31 50 73 34

PRÒXIMA JORNADA
Reddis-Vendrell (16h)

31 55 69 34

Segur-Catllar (17h)

31 46 37 34

Riera-Ulldecona (18h)

31 45 68 33

15. Torredembarra

31 36 56 32

Hospitalet-la Cava (17h)

31 36 72 22

Camarles-Batea (17h)

17. Riera

Valls-Salou (16.30h)

31 27 66 17

GF GC

112
66
81
79

32
27
40
40

P
75

60
57

49
37

RESULTATS

Equip

Guineueta-C Clar

7-4

1. Alcanar

AEM-F At Vilafranca

1-4

Cerdanyola-Pontenc

5-1

61
49

1-0

48

La Roca-At Prat

1-1

Pardinyes-S Gabriel

5-2

43

9. Pontenc

57

76

39
35

PRÒXIMA JORNADA
Pontenc-Tortosa E
(dissabte 18h)

11. S Gabriel

53

48

35

12. Molins

47

65

31

At Prat-Guineueta

27

F At Vilafrana-la Roca

61

31 44 61 29

15. Godall

31 46 74 28

R Bítem-Alcanar (17h)

16. Vilalba

31 46 68 27

J i Maria-Vilalba (17.30h)

17. Flix

31 37 67 23

18. J i Maria

31 45 84 18

Olimpic-Ampolla (17h)

GF GC

Corbera-la Sénia (17.30h)
S Jaume-S Bàrbara (17.30h)
Pinell-Flix (18h)

Veterans

RESULTATS

Equip

P 22a jornada

133

23

61

2-1

3. Ulldecona

106

27

CLASSIFICACIÓ

GF GC

P

Ginestar-Ulldecona

0-8

1. Roquetenc

69

28

52

S Jaume-Olimpic

sus

2. Alcanar

66

27

52

Gandesa-Aldeana

1-4

3. Amposta

67

21

50

83 47

S Bàrbara-J i Maria

4-3

57
45

4. Olimpic

81 59

41

5. S Bàrbara

57

35

6. S Jaume
7. Gandesa
8. J i Maria

70
61
58

44
71

30

66 28
74

RESULTATS

24a jornada

descansava

Roquetenc-Alcanar

5-2

Canareu-Rapitenca

1-4

Aldeana-Perelló

9-0

4. Vinaròs

63

32

48

Vinaròs-S Jaume

2-1

Arnes-Alcanar

0-5

5. Aldeana

62

28

41 Ametlla-J i Maria

4-2

Tortosa E-R Bítem

6-2

6. Rapitenca

61

36

40 Catalònia-Amposta

sus

7. Tortosa

74

57

34

8. Ametlla

42

40

28

Alcanar-Tortosa

9. Canareu

43

68

20

Vinaròs descansa

10. J i Maria

35

71

14

PRÒXIMA JORNADA

27

S Gabriel-AEM

S Andreu-Pardinyes
29

14. Ametlla

Tortosa,

2. Aldeana

62

46

63

diumenge
Aldeana-Perelló (17h)

64

50

39

CLASSIFICACIÓ

5-1

8. At Prat

56

Torredembarra-Roda Berà (18h)

Tortosa E-S Andreu

46 Porqueres-Molins

48

Gandesa-Tortosa (17h)

Femení 7 Ebre

29a jornada

Catalònia-Godall (16.30h)

Amposta-Cambrils U (17h)

31 29 80 18

18. Salou

dissabte

Ametlla-Roquetenc (16h)

diumenge

14. Segur

16. Catllar

PRÒXIMA JORNADA

dissabte

31 41 50 38

13. Roda Berà

PRÒXIMA JORNADA

Aldeana-Roquetenc

9. Tortosa E

38

79

22

10. Ginestar

38

83

20

11. Perelló

29

94

13

11. R Bítem

39

16

13

12. Catalònia

29

63

12

S Jaume-Canareu

12. Arnes

20

95

5

13. S Jaume

19

94

4

J i Maria-Catalònia

Amposta-Perelló
Rapitenca-Ametlla

21

C Clar-S Pere

Fatarella-Xerta (17.30h)
17. Ametlla

2. Catalònia

7. Reddis

49

14. La Roca

3-0

31 58 51 49

Benissanet-Catalònia (16h)
Ascó-Ebre Escola (16.30h)

la Sénia-Aldeana

6. Alcanar

57

13. Tortosa Ebre

31 103 45 75

4-0

1-1

RESULTATS

31a jornada, Tercera catalana

1. la Sénia

Roda Berà-Riera

7. Porqueres

10. AEM

P

31 57 29 53

Tivenys-Bot (17.30 h)
Alcanar-M Nova (16h)

55

6. F Vilafranca

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

15. Guineueta

45

99

19

Molins-Cerdanyola

16. C Clar

46 138

6

Fontsanta-Porqueres

0-1
2-0
0-3
0-1
1-0
5-0
3-0
0-0
0-0
0-0

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

6. Gandesa

S Pere-Fontsanta

5. S Andreu

PRÒXIMA JORNADA

31 68 35 63

dissabte

Deltebre-Camarles (17h)

15. Camarles

4. S Pere

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

5. R Bítem

CLASSIFICACIÓ

1. Pardinyes

P
80
74
64
63
60
54
52
50
49
47
47
45
45
44
42
39
39
37
35
31

0-2

Femení. Preferent

P 31a jornada 4a catalana

3-2

Vendrell-Ulldecona

Igualada-Morell (17h)

16. Rubí

GC
34
26
36
26
38
37
35
39
53
43
53
43
49
32
45
51
29
56
48
59

Batea-Hospitalet

12. Batea

Rapitenca-Suburense (12h)

GF
70
64
60
46
50
43
41
38
48
38
45
39
43
24
32
31
18
37
31
34

Equip

Cambrils U-Camarles 2-2

Lleida-S Ildefons (12h)

29 37 50 33

P
5
9
9
10
9
11
7
11
14
14
16
14
14
13
17
18
16
14
16
20

Tercera catalana

31a jornada, Segona catalana
Reddis-Valls

E
8
5
10
9
12
12
19
14
10
11
8
12
12
14
9
9
12
16
14
10

31 61 31 58

11. Ulldecona

diumenge

G
24
23
18
18
16
14
11
12
13
12
13
11
11
10
11
10
8
7
7
7

RESULTATS

37a jornada, Tercera divisió

5. Camarles

2-3

Rubí-Rapitenca

29 37 39 41

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

CLASSIFICACIÓ

J
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Segona catalana

RESULTATS

30 58 28 61

8. Viladecans
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

KEVIN (la Sénia)

EQUIP DE LA SETMANA: LA SÉNIA

COSIDO (Catalònia)

FRANCESC (Roquetenc)

RAMON (Godall)

RUIBAL (Ampolla)

Top Secret

ISAAC LLAÓ (J i Maria)

EDGAR (Camarles)

*Ni en molts partits de Segona divisió B hi ha tants espectadors (gairebé 1000) com en
*Niderbi
en molts
partits de Segona divisió B hi ha tants espectadors (gairebé 1000) com en
el
Tortosa-Amposta.
el
derbi
Tortosa-Amposta.
* Golàs del jugador Richi, del Godall, des del mig del camp i això que el va fer amb la
*
Golàs
del jugador Richi, del Godall, des del mig del camp i això que el va fer amb la
dolenta.
cama
cama
*En undolenta.
partit de Segona catalana, un equip que ja no es jugava res tenia una prima de
*En
un
partitper
de guanyar.
Segona catalana,
equip que ja no es jugava res tenia una prima de
1.000 euros
No hi ha un
proves.
1.000
euros
per
guanyar.
No
hi
ha
proves.
*El futbol base de la Rapitenca gairebé té un monopoli. El proper any el club tindrà a les
*El
futbol base
de la dos
Rapitenca
gairebé
té un 1monopoli.
proper
any el club
tindrà
les
preferents
7 equips,
juvenils,
dos cadets,
infantil, 1Elaleví,
1 benjamí.
A més
deatots
preferents
equips, dos
juvenils, dos cadets, 1 infantil, 1 aleví, 1 benjamí. A més de tots
els equips a7 primera
divisió.
els
equips
a
primera
divisió.
*Partit Vendrell-Ulldecona, l'àrbitre senienc Edu Nuñez va tenir a veure molt en el desen*Partit Vendrell-Ulldecona,
senienc
va tenirelapartit
veureamolt
en elés
desenllaç: "que hagi de l'àrbitre
venir d’un
pobleEdu
veíNuñez
a robar-nos
Vendrell
molt
llaç: "quefort".
hagi de
venir
d’un
poble
veí
a
robar-nos
el
partit
a
Vendrell
és
molt
fort".
També fou “protagonista en altres partits d'altres campanyes contra
També fou
“protagonista
altres
partits
campanyes contra Gandesa i Godall
Gandesa
i Godall en
quan
també
ensd'altres
va perjudicar”.
quan
també
ens
va
perjudicar”.
*A falta de definir si puja el Valls en la promoció, els equips de la Segona catalana podrien
*A falta
de definir
si puja
el Valls en
la promoció,
equips deGandesa,
la Segona Reddis,
catalanalapodrien
ser:
Vilaseca,
Morell,
Amposta,
Cambrils
Unió,elsCamarles,
Cava,
ser:
Vilaseca,
Morell,
Amposta,
Cambrils
Unió,
Camarles,
Gandesa,
Reddis,
la Cava,
Ulldecona, Vendrell, Hospitalet, Canonja, la Sénia, Pobla Mafumet B, Torreforta
i els
Ulldecona,
Hospitalet, Canonja,
la Sénia,
Mafumet
B, el
Torreforta
i els
dubtes
són:Vendrell,
Roda, Torredembarra,
Batea i Segur
si esPobla
salven
i cal saber
cinquè equip
dubtes
són:
Roda,
Torredembarra,
Batea
i
Segur
si
es
salven
i
cal
saber
el
cinquè
equip
que sortirà entre els subcampions del grup 1 i del 2, el Falset.
que sortirà entre
subcampionsÀngel
del grup
1 i del
2, segueix
el Falset.a Tortosa un dels candidats
*Comença
el ballels
d'entrenadors.
Garcia,
sinó
*Comença
el
ball
d'entrenadors.
Àngel
Garcia,
sinó
segueix
a Tortosa
candidats
podria ser Teixidó. German Inglès, sinó torna a la Rapitenca
podria un
serdels
el míster
del
podria sersinó
Teixidó.
German
Inglès, sinó
tornai ela seu
la Rapitenca
podria
ser el
místerPaco
del
Gandesa,
segueix
Rafa Navarro.
Castillejo
ajudant Miki
seguiran
a Ascó.
Gandesa.
Rafel
Navarro
ha
anunciat
que
no
continua.
Castillejo
i
el
seu
ajudant
Miki
Muñoz, de l’Olímpic, renovarà i serà la seva quarta campanya.
seguiran
a Ascó.
Paco
Muñoz,que
de encara
l’Olímpic,
serà lai Vilalba.
seva quarta
campanya.
*Camps de
Tercera
catalana
sónrenovarà
de terra:i Pinell
I camps
de gespa
*Camps
de
Tercera
catalana
que
encara
són
de
terra:
Pinell
i
Vilalba.
I
camps
de gespa
natural: Roquetenc, Godall i Corbera.
natural: Roquetenc, Godall i Corbera.

OTERO (S. Bàrbara)

AGUSTÍ (S. Jaume)

SERGI JOSÉ (Rapitenca)

GOLEJADORS
1A 2A CATALANA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

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

GOLS

Foto esquerra dalt: la família Cid.
Xavi (tècnic Camarles), David (exjugador), Sergi (jugador Camarles),
Pol (jugador Rapitenca aleví) i Jan
(Tortosa prebenjamí).
Al centre: Molinos (tècnic del
Perelló i els seus fills).
A l’esquerra, baix: junta de la Sénia
i de l’Aldeana sopant després del
partit. Dalt a la dreta: els jugadors
l’Alcanar amb el patrocinador tapat
com a queixa perquè “no ha pagat
la publicitat”. Baix a la dreta: la
directiva del Tivenys acomiada al
tècnic Lluís que se’n va a la Xina.

28
26
23
22
18
17
16
15
13
13
12
12
11
11
10

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IVAN (Amposta)

3A CATALANA
JUGADOR

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

GOLS

35
24
24
21
20
17
17
17
17
15
15
14
14
14
13

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
JUGADOR

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

GOLS

35
29
24
22
20
19
18
17
17
17
16
16
16
15
15

20
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EL NOI DE MARÇÀ, NISSAGA DE FUTBOLISTES DEL PRIORAT

El Lewandoski de l’Ascó
AVUI: ANDREU GUIU

Pregunta: Tens cap
malnom?
Resposta: No, però
m’acostumen a cridar
pel meu cognom,
Guiu.
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?.
R: El meu avi, els
meus pares, els meus
germans i la meua
xicota, sense dubte.
P: El teu lema?.
R:
Gaudir
del
moment, aprofitar el
que la vida et dóna i
ser feliç.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Si, ja no en el
transcurs del mateix,
però si al vestidor i a
la sortida de l'estadi,
per jugades que he
desaprofitat,
però
sempre em recupero
pensant que he de
treballar per a la jornada següent poder
tornar a tenir l’oportunitat de jugar.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?.
R: El respecte en els
minuts de silenci,
recordant a companys
morts,
el
suport entre companys en moments
difícils tant esportius
com personals.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Família, amics i
viatjar.
P: Guardes camisetes
o botes de futbol?.
R: Botes de futbol, a
casa sobren a parells,
tant els meus germans com jo, pràcticament les guardem
per molt malmeses
que estiguin, hi ha
almenys dos sacs
plens de botes, fins
que algú (mare, pare)
les llencen. De samarretes ne tinc d'algun

dels clubs amb els
que he jugat.
P: Quin altre esport
practiques?.
R: M'agrada fer qualsevol altre esport;
amb la meua parella
practico pàdel, també
futbol (ja que ella
també juga i és molt
bona) i m’agrada fer
excursions pel Priorat.
P: Un vici?.
R: El futbol, les motos
i els dolços!.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Aixecar-me cada
matí i poder afrontar
un
altre
dia.
Destacaria també la
dutxa d'aigua calenta
a l'hivern.
P: Què t’hagués
agradat ser?.
R: La veritat, m'hagués agradat ser moltes coses, però sóc
feliç de com sóc i del
que sóc.
P: Una illa, tu sol amb
50 noies. Què faries?.
R: Quin mal de cap,
els donaria la raó en
tot (jejeje)
P: Algú de la teua
família ha jugat?.
R: Doncs pràcticament tots, el meu
besavi, el meu avi, el
meu pare i els meus
germans, el més
xocant és que cap
dels meus germans ni
jo hem sortit porters
com els avantpassats.
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per
què?.
R: Suposo que per
tradició familiar. El
meu pare, Àngel, fou
porter i ara és entrenador, actualment a
la Fatarella. Ho portem a la sang. He de
dir que les motos són
l'altra passió familiar;
el meu pare sempre
m’aconsellava
fer

esport però especialment futbol. Recordo
que em deia: "a les
motos cal pagar, al
futbol et paguen”.
P: Resumeix la teua
trajectòria esportiva.
R: Al futbol base vaig
estar
vinculat
a
l’Olímpic Móra d`Ebre
pràcticament tot el
futbol base, exceptuant un any de cadet
al
Gandesa;
a
l’Olímpic vaig debutar al primer equip
sent juvenil alternant
en els dos equips.
Després d'una temporada en què les
coses em van anar
força bé, al juvenil i al
primer equip, vaig
estar provant amb el
Brighton, però no va
poder ser i vaig tornar, fitxant pel Reus
Deportiu. Em van
cedir al Reddis (alternant entrenaments
amb
el
Reus
Deportiu). Vam aconseguir l'ascens a

Primera
catalana.
Llavors, la Rapitenca
em va oferir la possibilitat d'incorporarme a la seva disciplina
i vaig estar mitja temporada amb Nando
Crespo com a entrenador. L’Ascó de
Miguel Rubio em va
trucar i em va oferir la
gran possibilitat d'estar a les seves ordres i
fins avui.
P: Què representa
per tu vestir la camiseta del teu club?
R: Poder jugar a
Tercera divisió i
defensar els colors de
l’Ascó, població de la
meva zona, és molt
important i té un
valor emocional afegit. Estic molt satisfet
de que l’Ascó em vingués a buscar i de
defensar la seua
samarreta.
P: Els teus millors
entrenadors?
R: Crec que tots han
estat els meus millors

entrenadors, de tots
he après coses interessants. Al futbol
base, però, he de
destacar al meu pare.
Ha estat i és el meu
mestre, el meu conseller. I estic molt
orgullós d’ell. Tot i
que era difícil entrenar i jugar amb ell a la
banqueta. Però mai
va tenir preferència
pel seu fill i el tracte
era com un més de
l'equip. L'avantatge
existia
quan
comentàvem
les
jugades i entrenaments. També al futbol base, a l’Olímpic,
tinc grans records de
Roger Blanch ara
entrenador del Arnes,
tinc
molt
bons
records d'ell i vaig
aprendre
moltes
coses en l'etapa de
Juvenil. Igual que
amb Rovira, quan
vam coincidir al primer
equip
de
l’Olímpic.
També
destacaria a Nando
Crespo
a
la
Rapitenca. Em va
marcar en moltes
coses importants i li
tinc una estima i afecte molt gran. Amb ell
vaig entendre el que
era el futbol i el perquè de moltes coses i
accions.
Més tard amb Miguel
Rubio i Germán a
Ascó em van ensenyar una altra part del
futbol, em van aconsellar molt per millorar. Actualment a
Ascó, Santi Castillejo
m'està fent més jugador, estic millorant i
aprenent més cada
dia. És molt bon
entrenador i hem
connectat molt bé.
M’aconsella molt.
P: T’agrada entrenar?

XX
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By: Joaquin Celma

R: Sí, m'encanta, crec
que
és
l'esforç
recompensat el diumenge després d'una
victòria, i serveix per
mantenir-te bé psicològica i físicament.
P: El millor consell
que t’ha donat un
entrenador?
R: Que el futbol és de
les coses més importants de les menys
importants. Això em
va quedar molt gravat i que gaudim de
cada moment perquè
són coses úniques
que no tornaran.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?
R: He jugat amb molt
bons jugadors però
crec que destacaria al
meu germà Jaume.
Amb el meu germà
petit encara no he
tingut l'ocasió de
jugar però a tots dos
els tinc admiració.
P: El més tímid del
vestidor?
R: Riki.
P: El més presumit?
R: Peke.
P: El més divertit?
R: El porter Sergi
López, sense dubte.
P: Si un nen se t’acosta i et demana un
consell, què li diries?
R: Treball, sacrifici,
constància i sobretot
gaudir.
P: Si haguessis de
definir que significa
futbol, què diries?
R: Felicitat i estil de
vida.
P: El teu jugador
favorit?
R: Messi, Iniesta i
Suárez.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Felicitat i amistats.
P: Per què a l’Ebre el
vivim tant?

R: Suposo que per
tradició, pobles petits
tenen equip i competeixen amb d’altres
veïns. També els mitjans de comunicació
feu molt perquè se’n
parli molt més que en
altres comarques i
això li dóna un plus
d'intensitat a l'hora
de viure els enfrontaments.
P: L’Ascó s’ha quedat
en portes de la promoció.
R: Una llàstima perquè hem estat fins fa
poc entre els quatre
primers. Però en el
moment decisiu no
hem estat a l’altura.
No obstant, jugar
amb l’Ascó és un
aprenentatge molt
important i és un
gran club, on em
tracten força bé.
P: Cada estiu estàs en
l’agenda de diversos
equips. Seguiràs a
l’Ascó o tens uns
altres plans marxant
fora a jugar?
R: Estic molt bé a
Ascó. Però si tinc la
sort de que em surti
alguna cosa de fora
per a poder millor
futbolísticament, si
les condicions són
bones i m'ho puc
compaginar amb la
Universitat,
doncs
decidiré. I si no,
encantat de seguir a
l’Ascó per continuar
millorant.

PROPER:

ÀLEX ALEGRE
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MÉS EBRE RECOMANA

Civet de Conill

INGREDIENTS:
· 1 conill trossejat
· 1L de vi negre
· 2 cebes
· 2 pastanagues
· Pebre en gra
· Llorer, timó, orenga
· Oli, sal i pebre
PER FER LA PICADA:
· 3 grans d'all
· Julivert
· El fetge del conill fregit (optatiu)
· Un grapat d'ametlles
· 1 galeta tipus Maria.

ELABORACIÓ:
Poseu el conill a macerar amb el vi, la ceba tallada
a tires, les pastanagues, les herbes i el pebre
durant 24 hores; reserveu el suc de la maceració.
Retireu els trossos de carn, saleu-los i fregiu-los.
Quan comencin a agafar color afegiu-hi la ceba,
les herbes i, al cap d'una estona, el suc de la
maceració. Deixeu-ho coure tot plegat, tapat i a
foc lent fins que la carn estigui tendra, tot afegint-hi aigua quan sigui necessari. Retireu les herbes, afegiu-hi la picada i deixeu acabar la cocció a
foc lent uns 10 minuts. Poseu-ho a punt de sal i
pebre. Disposeu el conill en una plata calenta i
coleu la salsa per sobre.
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serveis
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

22/9 al 22/10

MÉS EBRE RECOMANA

Pot semblar-te que la multitasca t’aporta
beneficis productius, però aquesta frustració
que acumules al final del dia n’és la conseqüència, centrat a tancar temes.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

No has descobert la pólvora encara que les
innovacions implantades tenen molt mèrit,
continua així però no perdis de vista el que
s’ha fet abans. Ànims i paciència!

Una temporada d’imprevistos irreals et farà
adonar de la situació que vius en l’amor. No
tot és el que tu creies i això et fa por, hauries
de controlar la situació.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Hi ha una persona a qui ja veus quasi com a
amiga, no t’espantis amb les indirectes que
poden remoure el pis per complet. Passeuho bé!

Si a la teva feina actual no hi veus oportunitats
de creixement, no les esperis i busca quelcom. Val més marxar aviat que quedar-se
enclaustrat.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En l’amor és moment què recuperis la teva
autoestima, ja era hora de prendre decisions i prolongar el sofriment només et
porta a l’agonia. Ara pensa en tu!

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4
En aspectes laborals una cosa pots tenir
assegurada, un canvi d’estratègia es garantia de resultats diferents. Analitza però flueix
amb les novetats laborals.
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En termes generals és el moment de fer un
replantejament de vida si no et sents a gust
i desfer-se de tot allò que et llastra.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Si la teva parella no entén que necessitis el
teu temps no arribareu gaire lluny junts. Et
calen els teus moments de soledat per estar
descansada. Parleu-ne!

Aprofita els moments de calma per assossegar-te en els àmbits que sigui possible, com
a mínim has pogut tancar alguns fronts que
et feien perdre la son. A poc a poc!

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Ja estàs pensant en el teu descans laboral,
però no somiïs truites i centrat a enllestir
tots els embolics que tinguis, els temps vola
i els problemes creixen.

Encara que tanta calma et generi estrès, has
d’aprofitar aquests moments per tranquil•litzar-te en la mesura que et sigui possible. En
parella podràs parlar.

SOLUCIÓ

PILOTS DE MOTOCICLISME

Vols anunciarte?

877 180 170

Aquest es el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT

NO T’HO PENSIS MÉS
comercial@mesebre.cat

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)
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COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
totalment
COMERCIAL
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
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 equipada i pati.
320€ mensuals.
Tel 686 52 48 14.

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

classificats

www.mesebre.cat
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RELAXÑ

LLOGUER PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527
Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado.
Detrás
estación autobuses.
645 888 266

JOAN

SERVEISÑ

PRE - JUBILAT

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

sense càrregues

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

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

VARIS Ñ

Busco dona, per relació seria
i formal

633 560 342
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i no tinguen
papers. Pagament al
comptat.Tlf.680 968

Conoce lo que
traes de vidas
pasadas con tu
CARTA ASTRAL
AKÁSHICA
teléfono
617 38 51 96

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

PUBLICITAT

612 569 430

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

PUBLICITAT
290

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

PUBLICITAT
877 180 170

diarimés
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L’ENTREVISTA
PARLEM AMB

Anna Giménez tinenta d'alcalde de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural

Isabel Carrasco

No només hem recuperat la Deltafira, sinó que li donem un nou impuls amb la fira
gastronòmica Mescla i amb un ampli programa d'activitats per celebrar els 40 anys de Deltebre"
ACTUALITAT
Deltebre, el municipi més
extens del delta de l'Ebre
situat al bell mig del cor
del Parc Natural del Delta
de l'Ebre i el més proper a
la desembocadura, celebrarà el 20 de maig els 40
anys de la seua segregació.
Recordem que Deltebre es
va constituir el 20 de maig
de 1977 en segregar-se les
pedanies de Jesús i Maria i
La Cava de Tortosa. Dintre
d'aquest marc, divendres
19 de maig, s'inaugurarà
Deltafira amb un dels plats
forts MESCLA, la mostra
gastronòmica de les Terres
de l'Ebre. Tres dies per
gaudir de la natura, del
paisatge i de la gastronomia
que
caracteritza
Deltebre.
Per a informar-nos millor
d'aquesta cita, parlem amb
la tinenta d'alcalde de
Dinamització Econòmica i
Enfocament Turístic i
Cultural, Anna Giménez.
ME: Amb quin objectiu
neix la Deltafira?
AG: Des de l'equip de
govern hem treballat intensament per recuperar la
DeltaFira i per donar-li un
nou impuls amb la segona
edició de la mostra gastronòmica Mescla. Amb
Mescla volem que el visitant gaudeixi de l'essència
del territori a través dels
sabors i les experiències.
Per aquest motiu, els cuiners, els productors i les

Al mateix temps, hem preparat un programa complet
des de totes les vessants.
De manera que tota la ciutadania podrà participar
dels actes de la fira: des
dels més menuts fins als
més grans. Volem que tothom sigui partícip d'aquesta commemoració tan
especial.

empreses de turisme actiu
tindran un paper rellevant i
protagonista durant els tres
dies que durarà la fira. Des
de l'Ajuntament entenem
que aquest és un sector
rellevant, un pilar de l'economia del territori, i que
hem de facilitar i crear
mecanismes per enfortir
aquest col•lectiu.
ME: Enguany, com has
comentat, és la segona
edició de Mescla. Quines
novetats trobaran els visitants?

AG: En primer lloc la ubicació, ja que aquesta es realitzarà a la Plaça Vint de Maig
en una gran carpa adaptada per a l'ocasió. En segon
lloc, aquest any hem volgut
fer un pas enllà i hem incorporat novetats com, per
exemple, la Nit de Mescla,
un sopar degustació amb
música de fons que ens
confeccionarà Fran López i
tot el seu equip la nit del 20
de maig.
Però també podem parlar
del Show Cooking que realitzaran conjuntament el

mateix Fran López, Jeroni
Castell i Vicent Guimerà,
tots tres premiats en estrelles Michelin, o bé de la
demostració de cuina a
càrrec d'Arnau Bel, protagonista del programa
Masterchef Junior.
Tot això anirà acompanyat,
entre altres sorpreses, de
tastos gastronòmics, cates,
maridatges, cuina en directe, demostracions i un
ampli programa d'activitats
i xerrades que podeu consultar a la web www.mescla.cat

ME: A banda de DeltaFira i
Mescla, quins seran els
altres plats forts per celebrar els 40 anys del municipi?
AG: Estem treballant amb
la realització d'un acte institucional potent, que serà
presidit per la consellera de
Presidència i portaveu del
Govern de la Generalitat de
Catalunya, Neus Munté,
amb el qual presentarem
un petit documental que
relatarà la història de
Deltebre, des del seu inici
fins als anys posteriors.

ME: Més enllà de la
DeltaFira i Mescla, quines
són les activitats que es
duran a terme durant els
propers mesos?
AG: Tenim projectada una
agenda d'actes d'estiu amb
una activitat frenètica i una
gran oferta lúdica i cultural
dirigida a tots els públics.
En aquest sentit, podem
parlar, per exemple, de les
Festes de l'Arròs, que es
realitzaran el 17 i 18 de
juny a la finca de Bombita.
Però també de les nits de
jazz, de l'òpera a la platja,
de concerts a l'aire lliure, de
la retransmissió en directe
de "Liceu a la Fresca", de
les jornades gastronòmiques, de caminades nocturnes, de les festes majors,
etc. I, evidentment, tampoc
ens podem oblidar del
Festival
Internacional
Deltebre Dansa que acull el
nostre municipi durant el
mes de juliol.
Podeu consultar tota la
informació de Mescla a la
pàgina
web
www.mescla.cat i també al
Facebook,
Twitter
i
Instagram de la mostra de
gastronomia.

