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Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat es manifesten per reclamar inversions a l’Hospital de Móra d’Ebre

Foto: ACN

Avui és notícia

Els treballadors de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre reclamen inversions que consideren necessàries per al centre. Els empleats critiquen la manca de voluntat política per millorar i posar al dia aquest hospital, inaugurat l'any 1988. Asseguren que alguns equips, com
el de radiologia, són d'aquella època i s'han quedant obsolets.
P3

Tortosa. Demà dissabte es presenten els
CSIT World Sports Games 2019 en un acte
que presidirà Neus Munté, consellera de la
P4
Presidència.

Amposta. Des d’ahir la nit i fins diumenge,
la capital del Montsià tornarà al passat amb
una nova edició de la Festa del Mercat a la
P5
Plaça.

Esports. El CD Tortosa serà campió de la
Segona catalana, a manca d’una jornada, si
diumenge guanya el Segur de Calafell
P11
(18h).
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Un jove de 22 anys acaba amb el "cyberchaos"

Aquest «heroi» és Marcus Hutchins, un jove informàtic d'una petita localitat del sud-oest d'Anglaterra, que ha estat capaç de frenar un atac cibernètic que va
afectar aquests dies a més de 200.000 persones en gairebé 150 països. Aquest atac s'anomena WannaCry i és del tipus 'ransomware' i afecta els sistemes
Windows, n'encripta els arxius, també aquells penjats a la xarxa, i infecta la resta de sistemes Windows que hi hagi a la mateixa xarxa. Les pantalles dels ordinadors o bé s'ennegrien o bé obrien una finestra en què es mostrava un missatge demanant diners a canvi de desbloquejar els arxius de l'usuari que havien
estat encriptats. El missatge dels hackers sol·licitava el pagament de 300 dòlars per alliberar i no destruir els arxius i a més, el pagament s'havia de fer en «bitcoins» per dificultar la identificació dels xantatgistes. Un xantatge cibernètic total. El jove «heroi» va descobrir una adreça web oculta al codi del virus i va registrar el domini al seu nom evitant així la infecció de més ordinadors. La recompensa per aquest jove ha estat un viatge a Los Angeles, seu de la seua empresa,
amb les despeses pagades, i l'agraïment de milions d'usuaris que gràcies a la seua eficàcia i bona praxi no han estat víctimes d'aquest xantatge.
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El Castor, un fracàs sense responsables?
Fa pocs dies es feia públic l’informe del Massachusetts Institute
of Technology (MIT) on s’explicava que hi havia una relació
clara entre l’activitat del magatzem de gas submarí Castor i el
miler de terratrèmols que es van produir davant la costa
d’Alcanar i Vinaròs. Aquesta relació, que havia estat denunciada amb anterioritat per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i apuntada en informes d’organismes com el Instituto Geológico y Minero de España, i el Instituto
Geográfico Nacional, havia estat negada sistemàticament durant anys pels responsables polítics i els de l’empresa concessionària del Castor.
L’informe del MIT deixa entreveure llacunes en el procediment tècnic d’autorització del projecte Castor, i posa molta cura en destacar que al moment de la
construcció, amb la informació disponible i mitjançant els estudis realitzats ‘en
metodologia estàndard’, no era possible arribar a la conclusió que la injecció de
gas provocaria terratrèmols. Una afirmació que intenta allunyar el focus de les
responsabilitats de l’administració i també de l’empresa constructora de
Florentino Pérez, el qual va rebre en un temps rècord, una indemnització de
1.340 milions d’euros per un magatzem de gas, que segons la nota de premsa
del Ministeri d’Energia del passat 3 de maig, ‘estava en fase de proves’ quan es
van començar a produir els terratrèmols. Fet que confirma que el magatzem no
estava operatiu, i per tant, no s’entén que es pagués aquesta indemnització a
costelles de la factura dels consumidors de gas, i que si li sumem els interessos
a pagar durant els pròxims 30 anys supera els 4.500 milions d’euros. Des
d’Esquerra seguim exigint que l’empresa retorni la compensació rebuda i pagui
les indemnitzacions als afectats pels terratrèmols. Aquesta referència a la dificultat per preveure les conseqüències de la injecció de gas contrasta amb el fet
que ni l’empresa constructora ni l’administració van fer cap estudi detallat de
risc sísmic durant la tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental de l’activitat;
malgrat els advertiments de l’Observatori de l’Ebre i els estudis de l’Institut
Geològic de Catalunya, una vegada iniciats els sismes. Com s’explica que no es
portessin a terme aquests estudis tan importants, i més, tenint en compte la
proximitat d’activitats com la indústria petroquímica o les centrals nuclears?
Són moltes les incògnites per resoldre, i també són moltes les responsabilitats
per aclarir, però fins ara ningú ha volgut assumir les responsabilitats polítiques,
tècniques, econòmiques i administratives del fracassat projecte Castor. Per això
seguim exigint al Govern espanyol que impulsi les accions necessàries per investigar, determinar i depurar les responsabilitats d’aquells que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor. D’altra banda,
cal exigir al govern celeritat en el desmantellament del magatzem i la planta de
gas Castor perquè una demora excessiva en el temps incrementaria encara més
la factura del gas als consumidors, els quals són els que també paguen els 15,7
milions anuals que cobra ENAGÁS per mantenir les instal·lacions hibernades.
Una situació que segurament des d’algun àmbit de l’administració podria resultar interessant d’allargar en el temps. Cal posar dia i hora al desmantellament
del Castor, i cal fer-ho amb plenes garanties mediambientals, així com garantir
que els consumidors no seguim pagant de la nostra butxaca aquest nyap.
Mentrestant, estem en el deure d’exigir responsabilitats a tots aquells que ens
han embolicat en aquest despropòsit, i que a més, n’han sortit beneficiats.
Miquel Aubà. Senador

REIAL ARXICONFRARIA DE NOSTRA SENYORA DE LA CINTA

‘La Cinta a la façana. Jo també hi participo’
La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta ha posat en marxa una campanya
per recaptar fons per finançar l'obra i la instal·lació d’una escultura a la Catedral de
Santa Maria de Tortosa, que porta per títol "La Cinta a la façana. Jo també hi participo". Amb aquestes donacions, i el que pugui arribar de les diverses administracions
públiques, s'espera poder cobrir la despesa d'una de les accions més emblemàtiques
de l'any del 4r centenari de l'Arxiconfraria. Es tracta d'una escultura del prestigiós
artista cordovès Marco Augusto Dueñas, una imatge de la Mare de Déu dempeus,
oferint la cinta a la ciutat a l'espai central de la façana del temple, davant del riu.

Comunicat d’Alternativa a la
Festa Taurina Terres de l’Ebre
El passat 7 de maig coneixíem la notícia, a través d’alguns mitjans de la premsa ebrenca, que el dia abans s’havia signat un
acord entre entitats taurines de les Terres de l’Ebre i uns quants
alcaldes de diverses poblacions del Baix Ebre i del Montsià.
Aquest acord, redactat per l’Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de l’Ebre i titulat “Acord d’unitat i convivència per la festa dels bous” (segons les fonts periodístiques
consultades), pretén blindar els correbous davant iniciatives
com la presentació, fa uns dies, de la ILP per l’abolició dels
correbous a Catalunya.
A la plataforma Alternativa a la Festa Taurina Terres de l’Ebre
(AFTTE) hem rebut aquesta notícia amb una certa sorpresa i
amb la decepció que suposa com a pas enrere, com a mostra
d’actitud immobilista i a la defensiva, davant la possibilitat d’avançar cap a un concepte de festes més humà, més festiu, més
de tota la gent, i lliure de l’ús i l’abús d’animals per a gaudi d’unes quantes persones.
L’acord en qüestió pretén, entre altres coses, la “defensa i promoció de cadascuna de les modalitats de la festa amb bous i el
compromís amb la tradició i la cultura des de la unitat i la convivència” i fa èmfasi en la divulgació de “la singularitat d’aquestes festes, (...) que són un tret identitari del nostre territori al
qual tots hauríem de donar valor”. En aquest sentit, es produeix
la paradoxa que implica la crida a una suposada unitat de la
qual s’exclou directament tant les persones que no participen
en actes taurins com les que, a més, s’hi mostren contràries, per
acabar definint aquests actes com un “tret identitari” que tots
hauríem de valorar. A l’AFTTE entenem que un acord plantejat
d’entrada de manera excloent no pot mostrar els actes taurins
com a tret identitari d’un territori que és divers. Massa sovint es
mostren les Terres de l’Ebre com tota una pinya que busca blindar aquests actes, sense tenir en compte no només la diversitat
social que configura el territori on es fan correbous, sinó també
totes les poblacions ebrenques on no se’n fan, que són més de
la meitat.

CAIXABANK

Increment del finançament a clients particulars
CaixaBank ha aprovat la concessió de noves operacions de
finançament a particulars de l’Ebre per valor de 22,2 milions
d’euros durant el primer trimestre del 2017. Els 22,2 milions
d’inversió creditícia representen un increment del 41% respecte el mateix període de l’any anterior. L’increment més destacat en el finançament del client particular s’ha produït en els
préstecs al consum. De gener a març s’han formalitzar noves
operacions per valor de 11,1 milions d’euros a les Terres de
l’Ebre, xifra un 68% superior a les operacions tancades al
mateix període del 2016. Destaca també l’evolució del crèdit
total de préstecs hipotecaris, que de gener a març del 2017 han
crescut 1,9 milions d’euros a l’Ebre (s’han formalitzat noves
operacions per valor de 11,1 milions d’euros), el que representa un augment del 21% respecte al primer trimestre del 2016.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume
Masana, ha destacat que “les xifres confirmen la recuperació
de l’economia. Cal esperar que es mantingui aquesta inèrcia
positiva en la recuperació del crèdit que permeti seguir impulsant el creixement del consum i la inversió a l’Ebre”.
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Els treballadors de l'Hospital de Móra d'Ebre es
manifesten per reclamar inversions
‘Hi ha equips gairebé obsolets que tenen tants anys com el centre hospitalari, inaugurat el 1988’
Els
treballadors
de
l'Hospital Comarcal de
Móra d'Ebre s'han manifestat aquest dissabte al
matí per reclamar inversions que consideren
necessàries per al centre.
Encapçalades per una
pancarta on s'hi podia llegir 'Per un hospital digne,
inversions ja!', centenars
de persones s'han concentrat al pont de Móra i
han iniciat una marxa
lenta a peu per dins de la
població fins al centre
hospitalari, a menys d'un
quilòmetre. La lectura
d'un manifest ha posat
punt i final a la protesta.
Els empleats critiquen la
manca de voluntat política per millorar i posar al
dia aquest hospital, inaugurat
l'any
1988.
Asseguren que alguns
equips, com el de radiologia, són d'aquella època i

s'estan quedant obsolets,
a més de l'existència de
goteres en alguns punts
de l'edifici quan plou.
L'empresa que gestiona
el centre és Gecohsa,
propietat
de
l'Ajuntament de Reus.
Segons
l’ACN,
José
Manuel
Domínguez,
membre
del
comitè
d'empresa, lamenta que
l'hospital disposés de 8
milions d'euros de patrimoni, que l'any passat 4
milions es desviessin del
fons de reserva per
pal·liar la situació financera de l'Hospital Sant
Joan de Reus, i que els 4
milions que resten no
se'n faci cap ús. "A més
l'any que ve s'acaba la
concessió de l'hospital",
adverteix Domínguez. Els
treballadors diuen que fa
molt temps que "no s'hi
fa cap infraestructura

Manifestació de dissabte al matí pels carrers de Móra d’Ebre.

important". El comitè
d'empresa recorda que
s'havia dissenyat un pla
d'inversions -que preveia

Germà Bel: ‘no només haurem patit els terratrèmols
sinó que haurem de pagar el pufo del Castor’
‘Cornuts i paga el beure’

important”

Les activistes
d'AnimaNaturalis
filmen els
correbous
Les
activistes
d'AnimaNaturalis han
acudit aquest dimarts a
prendre imatges dels
correbous de les festes
d'Alcanar
en
un
ambient tranquil i sense
incidents. Després de la
sentència condemnatòria d'aquest dilluns contra les tres persones
que les van agredir fa
més d'un any a la plaça
de bous de Mas de
Barberans, les animalistes han pogut enregistrar vídeos i fer fotos
dels bous al carrer. La
condemna als tres aficionats que van agredir
les animalistes a Mas de
Barberans ha quedat
amb 8.000 euros en
total per l’acceptació
que els va permetre
eludir les peticions de
presó inicials.

Durant la Comissió d’Energia del Congrés, el diputat Jordi
Salvador ha demanat al Govern espanyol ‘descobrir el pastís
del cas Castor’ i ha recordat que, amb aquest objectiu, ‘el passat mes de juliol, Esquerra Republicana va registrar al Congrés
la petició de crear una Subcomissió d’Investigació sobre el
projecte Castor’, com ja havia fet en l’anterior legislatura. La
intervenció del diputat s’ha produït arran del debat d’una
Proposició no de Llei presentada pel grup Podem sobre les
indemnitzacions derivades de l’extinció de la concessió de
l’explotació del magatzem de gas. Salvador, que ha donat
suport a la Proposició, ha manifestat que el Castor ‘és l’exponent més clar de la connivència que ha existit durant anys entre els principals partits
polítics i l’oligarquia empresarial que fa negocis a cop de BOE des de la llotja d’un deterMiquel Aubà.
minat camp de futbol’.

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE

Aquesta memòria valorada s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-la
i adduir contra la mateixa les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble subàrea d’imatge de poble podrà examinar-se la memòria valorada de què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 17 de maig de 2017

fa cap millora

A ALCANAR

El diputat Salvador demana al Govern espanyol
‘descobrir el pastís’ del cas Castor

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament ha aprovat inicialment, en la sessió extraordinària de 16 de maig de 2017, la
memòria valorada de les obres de “l'adequació de l'edifici municipal del carrer Ramon y Cajal per CDIAP”, redactat per l’arquitecte
tècnic municipal Joan Lafarga Ariño, amb un pressupost IVA inclòs de catorze mil nou-cents vint-i-set euros amb vint-i-set cèntims
//14.927,27.-//€.

La qual cosa es publica per a general coneixement.

“Fa temps que no es
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‘Un dels fracassos polítics i econòmics més grans dels governs del regne d’Espanya’

El diputat de Junts pel Sí, Germà Bel, ha criticat durament el Govern espanyol pel
“pufo” del Castor i la forma de finançar la indemnització per responsabilitat patrimonial que “s’aconseguirà, no amb els impostos dels contribuents, sinó amb una
recarrega als usuaris”. Bel ha recordat que “a Catalunya tenim el 16% de la població, el 19 % del PIB i el 21% del consum de gas” i a “Tarragona i Terres de l’Ebre
té menys del 2% del PIB i carrega amb el 6% del consum de gas, és a dir, del pufo
del Castor”. “No només haurem patit els terratrèmols sinó haurem de pagar el
pufo”, ha afegit Bel. “Cornuts i pagar el beure”, ha reblat. En una pregunta a la sessió de control del Ple del Parlament, Bel ha afirmat que el que es va aprovar al
Parlament espanyol és “un postureig” ja que no es pot demanar a un Govern que
incompleixi allò que ell mateix ha aprovat: “No es pot demanar al Govern que no
apliqui la responsabilitat patrimonial de l’administració que estava en la concessió
que va fer el PSOE i va ratificar el PP amb un decret permetent que es pagués abans
d’entrar en operació”.

Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
Planificació territorial

actuacions per valor de
2.300.000 euros-, "però
no s'està fent res".
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Joan Piñol i Mora
Alcalde-President

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Presentació del World
Sports Games Tortosa
Demà dissabte

Roda de premsa anunciant la jornada de presentació dels jocs.

Malgrat que encara falten dos anys per als CSIT
World Sports Games Tortosa 2019, l'organització ja
està treballant en el disseny d'un esdeveniment que
portarà diversos milers d'esportistes i les seves famílies
a la ciutat i al conjunt de les Terres de l'Ebre. Demà 20
de maig, la consellera de la Presidència, Neus Munté,
acompanyada de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, del
president del CSIT, Bruno Molea, del Secretari
General de l'Esport, Gerard Figueras, i del president
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya
(UCEC), Jaume Domingo, presidirà un acte a l'Espai
Sant Domènec destinat a entitats esportives per informar de la propera edició dels jocs esportius populars.
L'any vinent es faran al territori les finals nacionals
dels jocs esportius escolars de Catalunya, que han de
ser "la prova de foc abans dels CSIT".

Transformació
artística
Els bancs de la plaça del
Carrilet, al barri del Temple, seran objecte en els
propers dies d'una intervenció artística en el marc
del projecte Espai JoveArt Total, que promou
l'Ajuntament de Tortosa a
través de la regidoria de
Joventut. Set entitats, escoles i instituts del municipi participaran en
aquest projecte, consistent en pintar diversos
bancs de la plaça amb
motius i dissenys diversos.
Es tracta de la Cooperativa Verge de la CintaFundació Mercè Pla, el
col·legi Consolació, el
col·legi Sagrada Família,
l'institut-escola
Daniel
Mangrané, l'institut Despuig i les entitats Obre't
Ebre i LGTBI.
La iniciativa està dirigida
a joves d'entre 15 i 35
anys i s'inscriu en una metodologia participativa en
la qual els participants no
només proposen sinó que
s'involucren en l'execució i
valoració de les activitats.
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EN UN MINUT
Bel desmenteix que la reunió
amb la Clínica fora per parlar Més notícies
del nou consorci sanitari
*TORTOSA: el cos de la
Jordi Jordan diu que l’alcalde ‘menteix’

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va negar divendres
passat que s’hagués reunit amb els treballadors de la
Clínica Terres de l’Ebre per parlar sobre la creació d’un
consorci sanitari territorial. Bel va fer aquests aclariments perquè Movem Tortosa va informar el dia abans
que existia una carta entregada al comitè d’empresa de
la clínica on es convocava als treballadors per tractar el
futur de la governança dels centres sanitaris de les
Terres de l’Ebre. Segons ebredigital.cat, Bel va aclarir
que la reunió s’emarcava dins de les trobades habituals
amb l’equip professional de l’antiga Aliança i va assegurar no conèixer cap novetat sobre el nou model de
xarxa sanitària de l’Ebre. Posteriorment, aquest dimarts,
el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, va acusar
a Ferran Bel de mentir sobre la reunió amb els treballadors de la clínica Terres de l’Ebre divendres passat.
Jordan va mostrar una carta en la que se’ls convocava
per informar sobre el futur de la governança dels centres sanitaris del territori.

L’intendent Josep Maria Estela es fa càrrec de la Regió Policial ebrenca
L’intendent Josep Maria Estela s’ha fet càrrec aquest dimarts de la
Regió Policial Terres de l’Ebre com a màxim comandament policial
del Cos de Mossos d’Esquadra, substituint així al comissari Rafel
Comes, que deixa el càrrec per incorporar-se com a cap de la
Comissaria General d’Investigació Criminal. A l’acte han assistit el
director general de la Policia, Albert Batlle, el major del Cos de
Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el director del Serveis
Territorials d’Interior, Joan Juan, entre d’altres comandaments de les
comissaries de la demarcació. El comissari Rafel Comes en el seu
comiat ha volgut destacar la qualitat humana i la honestedat dels
membres del cos que treballen en aquestes terres, dels quals ha
manifestat s’emporta un grat record.
L’intendent Estela en el seu parlament com a nou cap de la regió, ha
remarcat les seves prioritats al capdavant de la regió i s’ha mostrat
molt il·lusionat en aquesta nova etapa professional.

Tortosa recull vora 30.000 Kg
Tortosa ha tornat a demostrar un cop més la seva
solidaritat. Els tortosins i tortosines han respòs a la
demanda del Banc dels Aliments i han aportat més
de 29.600 quilos per combatre la fam a la ciutat. El
coordinador del Banc dels Aliments a les Terres de
l’Ebre, Òscar Ologaray, destacava que els resultats
aconseguits compensen tota la feinada que representa organitzar aquesta jornada solidària:
“Gràcies als voluntaris que han estat als supermercats, a tots els ciutadans que han fet la seva aportació que ha fet arribar als gairebé 30.000 quilos”.
“Gràcies als mitjans de comunicació que ens han
ajudat en la difusió, gràcies a les entitats, particulars i tots aquells que d’una forma o d’una altra heu
contribuït a fer gran la recollida. Gràcies a tots”.

*SEGONS INFORMA ACN,
l'empresa ACS va inflar fins
el 17% el seu benefici
industrial per construir, a
través de filials del propi
grup, o subcontractar les
instal·lacions del projecte
Castor. A més, el conglomerat
presidit
per
Florentino Pérez, que des
de finals de 2007 controlava un 66% de la concessionària del magatzem de
gas submarí, Escal UGS, va
autoadjudicar-se
sense
preu l'obra de la planta
terrestre.
*DELTEBRE: el municipi
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
amb la qual el municipi
celebrarà els 40 anys de la
seva segregacio”.
*ASCÓ: X Mostra d'Arts i
Oficis
i
5a
Mostra
Intercomarcal de Vins
Tastavin's que se celebraran aquest cap de setmana
20 i 21 de maig.

Substitueix a Rafel Comes

Banc d’Aliments

Policia Local farà d'anfitrió,
una vegada més, de la trobada de vehicles d'emergència i motocicletes de
policia, que arriba ja a la
seva cinquena edició, i que
es desenvoluparà en una
jornada a celebrar-se al
Pavelló Firal de Tortosa el
proper dissabte 27 de maig.

*TRES PROJECTES competiran per intervenir artísticament i connectar les torres
de Campredó i la Carrova.
*CAMPREDÓ: els veïns de
es mobilitzen per evitar el
tancament de l'única oficina bancària del poble.

Manifestació amb una romeria
El moviment veïnal 'AP-7 gratuïta ja!' no cedeix.
Coincidint amb el tall 150 que organitza setmanalment
des de fa mesos a la carretera N-340, dissabte passat va
fer una protesta singular, amb la que vol simbolitzar
l'endarreriment que pateixen les Terres de l'Ebre pel que
fa a infraestructures viàries. Per això, va traure els carros
a la carretera, inspirant-se en la Festa del Mercat a la
plaça que celebrarà aquest cap de setmana a Amposta.
El portaveu del moviment, Llorenç Navarro (a la imatge), va manifestar que “amb els carros voliem fer
entendre que estem com en aquella època. És una
manera de cridar l’atenció commemorant el tall 150. La
lluita continua i seguim fent-la sense cobrar ni un cèntim i aconseguim que se’n parli. Hi ha polítics que
cobren dels diners que paguem entre tots i en 20 anys
no han mogut un dit per reclamar una necessitat tan
important com aquesta que té el territori”.
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Més notícies
els
*AMPOSTA:
Bombers van extinguir
un incendi que va calcinar un camió rostisseria
prop del mercat.

IX Festa del Mercat a la Plaça

El Banc d'Ajudes Tècniques arriba a
més de 1.400 usuaris ebrencs
Renovació del conveni

A Amposta, fins diumenge

*ELS
MUNTELLS:
L’Associació Cistinosi es
va presentar aquest dissabte a Sant Jaume amb
l’objectiu de donar veu
als afectats per aquesta
malaltia rara. Els seus
impulsors son dos pares
d’un xiquet afectat dels
Muntells.
*ALCANAR: 3 detinguts
per robar un collar d'or
d'una estrebada a una
dona gran. Els suposats
lladres anaven tirant
peces de bijuteria per la
finestra del cotxe mentre
eren perseguits pels
Mossos. Finalment, van
aconseguir detenir-los.
*UNA APLICACIÓ millora la comunicació amb els
acompanyants
dels
pacients quirúrgics de
l’Hospital Verge de la
Cinta. L'ICS l’ha desenvolupada perquè els
acompanyants sàpiguen
en quina fase del procés
quirúrgic o exploratori es
troba el seu familiar.

L’espectacle dels Quicos, una de les novetats d’enguany.
Un espectacle de cloenda el diumenge 21, una ruta pels comerços amb
aparadors decorats en motiu de la Festa, l'ampliació de carrers i zones
amb activitats al barri del Grau o a la zona de l'embarcador, la primera
fira de festes i fires de principis de segle XX o la nova producció de teatre,
música i comèdia del grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries són
només algunes de les novetats que incorpora el programa de la IX Festa
del Mercat a la Plaça, que tindrà lloc del 19 al 21 de maig. Enguany, l'eix
temàtic és precisament aquest, l'arribada de la llum a Amposta. En aquest
espai s'hi conserva encara un antic motor dièsel Junkers que va ser utilitzat per moure un d'aquests molins. L'arribada de la llum inspira, a més,
moltes de les activitats, com per exemple, el concurs de decoració d'aparadors, l'espectacle inaugural, el pregó inaugural (a càrrec de Domingo
Talarn, un dels responsables de l'arribada de la llum, interpretat per Cebrià Forcada) o l'espectacle de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
Més informació a les planes 10,12 i 13.

El Banc d’Ajudes Tècniques ofereix assessorament tècnic gratuït a
persones amb dependència i ofereix material en condicions de lloguer assequible. Els 4 consells comarcals i els ajuntaments de
Tortosa i Amposta han renovat el compromís amb el servei, que ja
ha arribat a més de 1.400 persones. La dependència obliga sovint
a fer un entorn més accessible i a adquirir material adaptat que no
està subvencionat. De la mà de la Fundació Pere Mata, els quatre
consells comarcals i els ajuntaments de Tortosa i Amposta promouen el Banc d’Ajudes Tècniques. Des que es va impulsar, ara fa
deu anys, ha arribat a més de 1.400 persones. ra, s’ha renovat de
nou el compromís per seguir impulsant-lo. Ara, s’ha renovat de nou
el compromís per seguir impulsant-lo.
El Banc d’Ajudes Tècniques ofereix assessorament tècnic gratuït a
través d’una terapeuta ocupacional. També lloguer assequible de
material, com grues, matalassos antiescares d’aire, cadires de rodes
o caminadors, amb una voluntat de promoure l’autonomia personal
i facilitar el dia a dia de familiars i cuidadors.
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EbreBiosfera, nova aplicació mòbil per
apropar els actius ebrencs als turistes
Ja es pot descarregar

Presentació de l’aplicació mòbil, aquest dimarts.

La Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre ja disposa d’una aplicació mòbil,
EbreBiosfera, disponible per als sistemes Android i iPhone i que ja es pot descarregar des d’aquesta setmana. Tal com han explicat els tècnics d’Empatica, els seus
creadors, es tracta d’una aplicació de destinació, pensada per facilitar el viatge als
visitants del territori. Permet moure’s per totes les Terres de l’Ebre amb molta agilitat i dóna dos opcions als usuaris: planificar el seu viatge abans d’arribar al territori,
o bé, un cop el visitant és aquí, li permet veure des de la seva ubicació exacta tots
els actius que té al seu voltant, com ara: rutes, pobles i ciutats, paisatges i natura,
gastronomia, punts d’informació, empreses acreditades, entre d’altres. Aquest
dimarts s’ha presentat aquesta eina al Consell Comarcal del Baix Ebre, on el seu president, Dani Andreu, ha ressaltat: “tant la pàgina web de la Reserva Biosfera com
aquesta App són eines potentíssimes per fer promoció i difusió dels nostres actius
turístics. Les empreses del territori s’han de beneficiar i treure profit d’aquest treball”. Francesc Gas, president del COPATE, ha explicat que el pressupost total d’aquest projecte, portal web ebrebiosfera.org i App vinculada, és de 62.500€,
finançat un 70% per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
i un 30% per la Diputació de Tarragona. Tant la pàgina web com l’Aplicació mòbil
formen part d’un seguit d’actuacions incloses en el Pla de Foment de Turisme dels
4 Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, que es van posar d’acord en el seu dia
per impulsar aquesta acció en concret i elaborar una pàgina web del conjunt del
territori, baix el paraigües de la Reserva de la Biosfera.

II Mostra de Robòtica
RobotEbre’17
Aquest dimecres 17 de maig es va
celebrar la RobotEbre 2017, la II
Mostra de Robòtica Educativa a les
Terres de l’Ebre, que va comptar amb
la participació d’alumnat i professorat
de 16 centres educatius de secundària
de les Terres de l’Ebre, i que s’ha convertit en el referent d’aquest tipus
d’activitats que promouen la robòtica
educativa a les comarques ebrenques.
En total foren més de 250 participants, entre professors i alumnes, que
es van reunir per tal de compartir projectes i experiències, totes elles relacionades amb el món de la robòtica i
la programació, les quals van anar
treballant durant tot el curs en el
marc de diverses assignatures i projectes impulsats pel Departament
d’Ensenyament. La II Mostra fou
inaugurada per la directora territorial
d’Ensenyament, Manolita Cid.

III Jornada sobre el
sector pesquer i
Aqüícola
La Ràpita va divulgar el seu model de
col·laboració entre sectors econòmics
i també entre els àmbits públic i privat com a exemple de desenvolupament local i territorial. Així ho han fet
diferents agents del municipi, entre
ells la regidora de Turisme, Rosa
Anglés, en la tercera Jornada sobre el
sector pesquer i aqüícola que ha tingut lloc aquesta setmana a
Tarragona, organitzada per l’Institut
Social de la Marina, i en la qual hi
han participat destacats ponents de
l’àmbit universitari també de la pesca
i l’aqüicultura. Així, a més de la regidora, hi va estar present el secretari
de la Confraria de Pescadors, Joan
Balagué; el gerent del Grup d’Acció
Local Terres de l’Ebre, Joan Alginet; i
el coordinador de l’Estació Nàutica,
Jordi López, entre altres agents del
territori.
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Obres de reforma de la segona planta
de l’Ajuntament de la Ràpita
Han començat aquesta setmana

L’actuació té una durada prevista de quatre mesos.

Aquesta setmana han començat les obres de reforma de la planta segona de
l’Ajuntament de La Ràpita, on està ubicat el saló de plens i diversos despatxos municipals. L’actuació, que tindrà una durada prevista de quatre mesos, es va adjudicar
per 265.272,13 euros a l’empresa Top Proyectos SL. i consistirà en l’execució de
diverses reformes per adaptar l’espai a les noves necessitats operatives de
l’Ajuntament. Així, els treballs adequaran la disposició del saló de plens i els seus acabats per tal que siguin adequats a un correcte desenvolupament de les sessions
plenàries, on es desplega l’activitat del principal òrgan municipal. També es condicionarà la sala acústicament amb la intenció que la Corporació municipal i el públic assistent puguin seguir amb més claredat les intervencions. Així mateix, s’instal·laran
equips de climatització, ara inexistents i s’aplicarà parquet sobre el paviment. La nova
sala de plens canviarà de disposició i tindrà cadirat per a 40 assistents. L’actuació en
aquesta planta segona, que ocupa un total de 450 metres quadrats, inclou també
l’habilitació de despatxos per a regidors i una sala de reunions. Coincidint amb aquesta actuació a la planta segona, es duran a terme treballs de renovació del mur cortina
de la façana de l’ajuntament al carrer Constància per nous tancaments d’alumini, i a
l’entrada s’instal·laran portes automàtiques corredisses.

Les obres de reforma es van adjudicar per 265.272 euros

Conveni per fomentar el
medi ambient
Entre Sorea i l’Ajuntament de Roquetes
L'Ajuntament de
Roquetes i l'empresa Sorea, prestadora del servei municipal d'abastament
d'aigua potable del
municipi, han signat
un conveni de
col·laboració, en el
que Sorea aporta la
quantitat de 500 €
per a col·laborar
amb la plantada
d'arbres del Dia de
l'Arbre que va tenir
lloc el dia 7 de maig
a la zona del pavelló municipal de Roquetes. El Gerent Territorial de les Terres de
l'Ebre de l'empresa Sorea, Joaquim Vicens, destacava que l'objectiu d'aquesta
col·laboració és fomentar accions per preservar el medi ambient. En l'acte de signatura, a més de l’alcalde Paco Gas, també va ser present la tècnica de Joventut de
l'Ajuntament, Tere Marches, agraint a l'empresa Sorea la seva col·laboració en el Dia
de l'Arbre, que precisament van recuperar l'any passat el grup de joves de Roquetes.
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Més notícies
*ASCÓ, a través de les
regidories d’Ensenyament
i de Benestar Social,
col·labora per segon any
consecutiu amb la campanya Posa’t la Gorra de
l’AFANOC, l’Associació
de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de
Catalunya. La col·laboració ha consistit en la compra d’un centenar de
gorres (amb les entrades
corresponents a Port
Aventura) valorades en
2.000 euros.
*ELS BOMBERS han
donat per extingit aquest
dimecres a la matinada
l'incendi de vegetació
forestal de la Fatarella.
*EL SEM fa una simulació
d’incident de múltiples
víctimes a Horta amb més
de 100 professionals.
*L’EQUIP DE TAST de la
Guía Peñín va visitar ahir
dijous la Denominació
d’Origen Terra Alta per
tal d’avaluar els vins que
els cellers emparats a la
DO han presentat amb
l’objectiu d’aparèixer a
l’edició 2018 de la prestigiosa Guía.

www.mesebre.cat

DIVENDRES 19
DE MAIG
DE 2017

La Diputació permet obrir dues
noves vies a la Serra d'Almos

XXIX Premi Literari
‘Vila d’Ascó’ 2017

Inauguració a càrrec del president, Josep Poblet

Joan Rebagliato fou el guanyador
Joan Rebagliato Nadal ha
estat el guanyador del XXIX
Premi Literari “Vila d’Ascó”
2017 amb l’obra Un port
per
quedar-me:
Diari
d’Alexandros. El premi, que
està dotat en 3.600 euros i
la publicació del llibre, l’ha
lliurat l’alcalde d’Ascó,
Josep Maria Buixeda, en el
transcurs del Sopar Literari
que s’ha dut a terme al
Casal Municipal. Durant el
mateix acte s’ha fet efectiu
el XII Premi de Poseia Joan
Perucho “Vila d’ascó”
2017 que enguany ha
recaigut en Enric Abad
Lliurament del Premi a Joan Rebagliato.
Lluch, en aquest cas amb
l’obra Gojos del cor i la
carn. La persona encarregada de donar estat, pel que fa al premi general, Etna
el guardó ha estat el delegat del Govern Miró Escobar, amb l’obra On portem les
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, flors? i pel que fa al premi local, Aina
Francesc Xavier Pallarès. El premi de Ribes Montaña amb l’obra Un abans i
poesia té una dotació econòmica de un ara.
2.400 euros, així com la publicació del El premi general d’aquesta categoria
llibre. D’altra banda, els premiats del està dotat en 600 euros i el local en 400
XXVII certamen de Narrativa Breu per a euros i, en ambdós casos, la seva publiJoves Sant Jordi “Vila d’Ascó” 2017 han cació.

Móra d'Ebre redueix el deute fins el 88%

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet,
ha inaugurat aquest dimarts a la tarda els dos nous
carrers construïts al nucli de la Serra d'Almos i finançats
a través del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la institució.
Aquestes noves vies, 16 de Maig i Portal Nou, connecten ara el carrer la Pau amb el carrer Major, l'eix vertebrador de la Serra d'Almos que creua tot el nucli en la
seva llargària. A més, també es preveu que els dos nous
carrers ajudin a descongestionar el carrer Major de vehicles aparcats.
El president de la Diputació, Josep Poblet també va visitar la Torre de l'Espanyol, acompanyat per l'equip de
Govern, encapçalat per l'alcalde, Joan Juncà.

Litterarum 2017 s'amplia a quatre dies

Així va informar-ho l’alcalde al plenari
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha
reduït el deute municipal fins al
88%. Així ho va donar a conèixer dilluns l’alcalde, Joan Piñol,
durant el ple ordinari al consistori
i segons va remarcar, la rebaixa
l’han aconseguit gràcies a una
tasca de racionalització de la
despesa i encara la volen situar
en nivells més baixos.
Segons el regidor d'Hisenda,
Sixte Melchor el tancament pressupostari de l'any anterior es va
fer en positiu, amb 285.022 euros de romanent de tresoreria i amb una capacitat de
finançament de 90.000 euros. L'alcalde, Joan Piñol, es tracta d'una previsió d'allò
que l'Ajuntament podria pressupostar en les anualitats 2018, 2019 i 2020, si bé, ha
advertit, hi ha molts factors que poden fer variar les previsions.

Litterarum,
Fira
d’Espectacles
Literaris, que tindrà lloc a Móra
d’Ebre del 25 al 28 de maig, celebra
enguany els deu anys d’existència
refermant encara més aquesta simbiosi creativa entre arts escèniques i
literatura,
En l’edició dels deu anys s’han programat més de trenta espectacles,
gairebé el doble que el 2016, inspirats en una vintena d’autors d’arreu
dels Països Catalans, entre els quals
hi ha Pere Quart, Carme Riera, Feliu Formosa, Prudenci Bertrana, Vicent A. Estellés,
Maria Cabrera o Marta Pessarodona, sense oblidar escriptors i escriptores de les
Terres de l’Ebre com Zoraida Burgos, Artur Bladé o Francesca Aliern.

I duplica el nombre d'espectacles programats
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Més notícies
*L’AMPOLLA: més d'una
trentena de persones van
participar diumenge passat, a l'Ampolla, al Let's
Clean Up Europe!, una
acció que s'emmarca en la
campanya Per un Delta
Net i que tenia per objectiu netejar la brossa de la
badia del Fangar i de l'entorn de la platja de
l'Arenal. En l'acció es van
recollir 362 quilos de deixalles. Del total, un 67%
correspon a residus d'origen plàstic, un 17% a
metall, un 14% a tèxtil i
un 2% a vidre.
*ULLDECONA: aquest
dimecres, 17 de maig, a la
Sala de Comissions del
consistori faldut, representants de l'entitat
Salvem lo Montsià, van
fer
entrega
a
l’Ajuntament de les signatures recollides en la campanya "aturem les extraccions i l'espoli d'oliveres al
Montsià".
*FREGINALS: segona edició de FreginARTS, fira
d'artesania, reciclatge i
gastronomia del Montsià.
Serà el 28 de maig.
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Primer Ple de la Cambra de Comerç
presidit per l’alcalde d’Amposta
Van participar membres d’anteriors legislatures

El Ple de la Cambra de Comerç, a Amposta, va tenir lloc dilluns.
Aquest dilluns a Amposta va tenir lloc, per invitació de l’alcalde Adam Tomàs, un ple
extraordinari de la Cambra de Comerç on van participar també membres dels plens
d’anteriors legislatures. L’alcalde, entre altres assumptes d’actualitat local, va informar que “col·laborarem estretament amb programes d’acompanyament a l’empresa
i a mig termini podrem comptar amb una oficina de suportde la Cambra ”. El president de la Cambra, José Maria Chavarría va destacar que “aquest plenari té molt de
significat per treballar encara més i millor, i facilitar així les relacions entre les empreses
locals, Ajuntament i Cambra”. Finalment, dir que es va retre un petit homenatge, com
reconeixement per la seua dedicació, als empresaris d’Amposta que van estar vinculats a la Cambra.

Adam Tomàs: “a mig termini podrem comptar amb una
oficina de suport de la Cambra”

La Terra Alta promou la qualitat de l'oli
Projecte ‘Treball a les 7 Comarques-Terra Alta Més’
“Aportar valor afegit en l’elaboració i promoció de l’oli
de la Terra Alta”. Aquest és l’objectiu del projecte
“Treball a les 7 Comarques - Terra Alta Més” que promou el servei d’Ocupació de Catalunya conjuntament
amb el Consell Comarcal i les empreses del sector.
Segons ebredigital.cat, aquest, és un projecte de
Desenvolupament Local, basat en la cooperació públicoprivada, que posa en valor les persones, les empreses, el
territori i els seus recursos, amb l’objectiu d’estimular
l’activitat econòmica per generar ocupació i millorar la
qualitat de vida de les persones.

El president del Consell Comarcal del Baix
Ebre i alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, ha
homenatjat la iaia aldeana Cinta Melich
Fabra amb motiu de la celebració del seu
centenari. A l'acte, que s'ha fet al domicili
de la centenària i al costat dels seus familiars, també hi han assistit la vicepresidenta i consellera comarcal de Serveis Socials,
Maria Beltran Piñol, i els regidors i regidores de l'Ajuntament de l'Aldea, Nati
Bernal, Simón Falcó, Albert Borràs i
Míriam Ferrando.
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Trobada de clàssics i
vehicles esportius
Diumenge, a l’Ampolla

Diumenge, 21 de
maig, el Club Nàutic
de l'Ampolla, amb
el
suport
de
l'Ajuntament
de
l'Ampolla, organitza una Trobada de
Clàssics i Vehicles
Esportius. La jornada estarà formada
per un recorregut
no competitiu per
les carreteres del
Delta de l'Ebre i un
dinar típic de la
zona amb un tast
de cava al restaurant Club NàuticCasa Montero de
l'Ampolla. La sortida i el final del
recorregut seran al
Nàutic de l'Ampolla.
D’altra banda, demà
dissabte, a l’Ampolla,
tindrà lloc el XIII
Ironcat, Copa de les
Nacions de Triatló.
La prova consta de 3,8 quilòmetres de natació, 180
quilòmetres de bicicleta i 42,2 quilòmetres de córrer. La
competició s'iniciarà a les 7 del matí a la platja de
l'Arquitecte —on es realitzarà la prova de natació— i els
participants tenen com a temps límit fins a les 22 hores
per finalitzar el triatló.

Centenari de l’aldeana Cinta Melich Fabra
‘Cinteta la menuda’
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A AMPOSTA AVUI DIVENDRES 19 FINS DIUMENGE 21

IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

Isabel Carrasco

Adam Tomás, Alcalde d'Amposta
VOLEM ACOSTAR I AMPLIAR L'ESPAI DE FIRES I FESTES AL RIU, COM A ELEMENT IMPORTANT DEL NOSTRE POBLE
ACTUALITAT
Un cap de setmana farcit
d'activitats,
música,
comerç, cultura, teatre
que emmarcarà la IX Festa
del Mercat a la Plaça i que
enguany girarà al voltant
de l'arribada de la llum a
Amposta.
Per a informar-nos millor
parlem amb Adam Tomás,
alcalde d'Amposta.
ME: Moltes novetats,
espectacles renovats, més
personatges per animar la
festa i moltes activitats
per a tots els públics i
edats (veure programa
pàg. 12-13). La temàtica
de la Festa d'enguany
girarà al voltant de l'arribada de la llum a
Amposta. Quines actuacions destacaries?
Adam Tomás: Totes les
actuacions són importants
i més si tenim en compte
que en moltes participa la
gent d'Amposta. Volem
que la festa continuï apostant pel rigor i anar introduint personatges de
l'Amposta centenària, com
també algun espectacle
nou. Per primera vegada a
la Festa baixa lo Sirgador
que ens farà passejos pel
riu, amb espectacle inclòs,
en la voluntat d'encarar la
festa al riu.
La temàtica d'aquest any
ens ha donat una oportunitat per apropar encara
més la història d'Amposta
a tots els ampostins i
ampostines. A partir de la
recerca feta per Sabina

Colomé hem pogut conèixer de primera mà com va
arribar la llum a Amposta.
ME: Un ambient d'època
per gaudir de cotxes
antics, celebrar el centenari del llegendari TBO i
també diferents activitats
per dinamitzar el comerç i
col•lectius ampostins.
AT: Aprofitant que el TBO
celebra els seus 100 anys
hem volgut celebrar una

trobada oberta als col•leccionistes d'aquest singular
còmic. Al mateix espai tindrem l'arribada de cotxes
d'època vinguts des de
Reus. Els comerços, restaurants, centres escolars,
culturals s'han implicat
moltíssim, des del sopar a
les fosques dijous, abans
que arribi la nit, l'augment
de la participació en el
concurs d'aparadors, la
participació dels comerços

en dotació d'indumentària
per la festa. Farem la I
Ruta turístico-comercial
pels diferents comerços de
la ciutat on els diferents
participants coneixeran la
història i el present dels
comerços engalanats per a
l'ocasió.
ME: El poble invitat d'enguany és Santa Bàrbara i,
dintre del marc de la
Festa, també hi participaran diferents municipis.

AT: Aquest any encetem
l'espai de fires i festes de
recreació històrica de principis de segle XX. S'ha
convidat a les fires de
Catalunya i país Valencià
que celebren aquest tipus
de fires. D'entre tots,
aquest any, participen La
fira
Modernista
de
Carcaixent de la comunitat valenciana, la fira
Modernista «Embarrats»
de
Sant
Joan
de
Vilatorrada de la comarca
del Bages i la Festa del riu
de Móra d'Ebre. Algun
d'ells ens oferiran també
un espectacle.
ME: Una Festa que obri
les seues portes més enllà
del territori amb promocions a través de diferents
fires i del Saló internacional del Turisme B-Travel
de Barcelona.
AT: Ja vam ser l'any passat
a ExpoEbre i a la Fira
Modernista de Terrassa.

Aquest any hem ampliat i
hem estat presents a BTravel amb un espectacle
per convidar als visitants a
venir a la Festa. El passat
cap de setmana vam estar
a Terrassa i vam aprofitar
per establir llaços amb
altres fires per altres anys.
L'experiència ha estat molt
enriquidora i positiva esperant tenir un bon retorn
econòmic a la ciutat.
També hem de tenir en
compte que venen 9 instagramers amb molts seguidors i 4 bloggers.
ME: Futurs projectes
AT: Volem continuar apostant per la participació ciutadana i sobretot per la
participació de les entitats
del poble, com passa a
Terrassa. També volem
ampliar l'espai de Fires i
festes de recreació i acostar-les al riu, com a element important del nostre
poble.
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UE RAPITENCA

Eleccions el diumenge 28 de maig

Castillejo renova
amb l’Ascó
L’Ascó va guanyar en el
darrer partit de la lliga, al Vilafranca, equip que es jugava la tercera plaça però que
jugarà igual la promoció,
com a quart. Un gran gol de
Masqué, aprofitant un servei de Jonatan Toledo, va
valdre la victòria. Els riberencs han estat sisens. El
club que presideix Miquel
Pérez ja va avançar dissabte
que el tècnic Castillejo renovarà. Per tant, ja comença a
planificar la propera temporada. La promoció d’ascens
la juguen Olot, Peralada,
Terrassa i Vilafranca. Cada
ascens que pugui haver-hi
restarà una de les 3 compensacions que hi ha a hores d’ara per descensos catalans de Segona B.

Hernan Subirats i Xavi Reverté són els candidats
La UE Rapitenca viurà
eleccions a la presidència el
proper dia 28, coincidint
amb la darrera jornada del
campionat de lliga. De 10 a
13 i de 17 a 19 hores, a les
oficines del club, els socis
decidiran qui serà el proper
president. Hernan Subirats i
Xavi Reverté, tal com vam
avançar, són els candidats.
De tot plegat, se’n va parlar diumenge passat a Minut 91, a Canal Terres de
l’Ebre. El president Ramon
Muñoz va donar la seua
versió dels darrers esdeveniments del club al costat de
Fernando Garcia, director
esportiu, que, per la seua
part, va insistir en què a la
Ràpita no ha passat res tant
remarcable com dels mitjans

Hernan Subirats i Xavi Reverté, els candidats.

de comunicació s’ha volgut
fer entendre.
D’altra banda, dir que la
Rapitenca va guanyar, amb
gol de Villa, el Suburense
(1-0). El gol premia el treball
i la trajectòria d’aquest ju-

gador. La Rapitenca, tot i
haver-se enfrontant a dos
equips que ja havien baixat,
ha assegurat, amb Jordi
Font a la banqueta, els últims sis punts en joc. Demà
visita l’Alpicat.

EL LÍDER VA FER UN PAS IMPORTANT EN VÈNCER A GANDESA (0-2)

El Tortosa serà campió si guanya diumenge
Contra el Segur (18 h)
El Tortosa, amb gols de Saddik i de Virgili, va sumar els tres punts
en la seua visita a Gandesa (0-2) i, d'aquesta manera, està a una
victòria de ser campió, quan manquen dues jornades. Si el diumenge
vinent guanya, a l'estadi Josep Otero, al Segur de Calafell, serà equip
campió i de Primera catalana (18h). Del que passi en la jornada, s’analitzarà diumenge a Canal Terres de l’Ebre, a Minut 91 (22.30 h).
A Gandesa, el partit va estar igualat fins que Saddiik va fer el 0-1.
El Gandesa va intentar-ho i va arriscar però a la represa, amb espais,
el Tortosa va gaudir de diverses situacions clares de contraatac. Però
no va estar precís en les darreres passades i per això va patir fins a darrera hora quan Virgili va culminar una contra originada per Ike, que
va estar immens altre cop, amb desdoblament i assistència del jove
Vilarroya. A Gandesa, abans del derbi, es va viure un ambient festiu
amb el passadís de campions als prebenjamins i cadets locals.

Un triomf del Tortosa li permetria anar a
Valls sense jugar-se res, en la darrera jornada
DE LA UE ALDEANA

Reconeixement a Chimeno
Des de l’Aldeana han informat que volen donar suport al jugador
de l’Alcanar, Quique Chimeno, que “es va lesionar de gravetat al nostre camp municipal i per encoratjar-lo i demostrar- li el nostre suport
per la seva trajectoria futbolística el volem fer partícep amb el xut d’honor de l’ultim partit de lliga que es disputarà el dia 28 de maig a les
18 hores a l’estadi la Unió entre la UE Aldeana i la UD Jesús i Maria”.
Chimeno estarà en aquest acte de reconeixement, a l’Aldea. La directiva aldeana admetia que “són situacions del joc i malauradament poden passar. Vam lamentar-ho molt i volem que un jugador com Chimeno, un exemple com a esportista per com al seu dia va poder
tornar a jugar a futbol, tingui aquest reconeixement i suport per part
nostra”. D’altra banda, la UE Aldeana ja ha iniciat el quart torneig de
futbol base. Demà dissabte es farà en prebenjamí i benjamí.

El davanter de l’Alcanar es va lesionar, fa dos
mesos, en un partit al camp de l’Aldeana
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La UE Aldeana i el reconeixement
a Chimeno
Chimeno, jugador de l’Alcanar, es va lesionar
greument, gairebé fa dos mesos, en un partit al camp
de l’Aldeana. Un davanter veterà que quan era jove
va viure un malson amb una lesió al genoll. A còpia
de treball i de creure que podia, va tornar a jugar al
cap d’uns anys, quan ningú comptava que podria fer-ho. La
seua il.lusió el va portar a millorar físicament, recuperant la velocitat que el caracteritzava. Un prodigi. Tot un exemple de superació. Chimeno, després de ser golejador a l’Ulldecona l’any passat, va tornar enguany a l’Alcanar després d’estar a la Cava. En
el partit a l’Aldea es va lesionar d’importància. Ha hagut de tornar a passar pel quirofan. Una situació que només la coneix qui
la passa. I amb el temps, gairebé ningú se’n recorda del jugador
lesionat. És la seua soletat. Però l’Aldeana ha creat un precedent.
Lamentant la lesió del jugador, li vol retre un homenatge a la
seua trajectòria amb un acte abans del darrer partit de lliga a casa, fent el llançament d’honor. Un detall de vida, d’humanitat.
Chimeno serà aplaudit per l’afició de l’Aldeana i pels companys
que juguen amb l’equip aldeà i amb el Jesús i Maria. Chimeno
serà recordat i ovacionat. Com he dit abans, és un precedent que
va més enllà del futbol. I que ha estat molt valorat per jugadors
i també per directius d’altres clubs . Avui és Chimeno però demà
serà un altre jugador qui mereixerà rebre suport.
Poden haver-hi exjugadors de l’Aldeana, lesionats jugant amb
l’equip, que no han rebut mai un reconeixement. És un altre tema, que segur que el club pot estudiar. Però ara es valora que és
un jugador rival, que havia patit molt per arribar fins aquí, que
s’ha lesionat a l’Aldea i que té una edat per la que jugar a futbol
ja és complicat. Es valora que el futbol ha d’unir. I l’Aldeana ho
ha aconseguit.

L’opinió de Joaquin Celma.
Ascensos i desil.lusions

Móra Nova i Arnes són nous equips de tercera catalana.
L'equip de Lizaso segueix imbatut i el de Roger, sent la
població més petita de les nostres terres, fa història pujant
per primer cop. La Sénia, sis anys després, torna a la
Segona catalana, millor equip ebrenc de la segona volta:
39 punts. La propera setmana, el Tortosa, equip ple d'estrelles, serà campió amb permís del Segur que vindrà a
donar molta guerra. Cada temporada hi ha equips que
toquen la glòria i altres que viuen decepcions com ha passat al Jesús i Maria, i també a l’Alcanar, que cada temporada canvia d’entrenador, o a Flix i l’Ametlla que foren
revelacions anys enrera i ara estan en una situació adversa. Els descensos de tres equips de Segona divisió B,
Hospitalet, Espanyol i Prat pot desencadenar el descens
del Vila-seca i potser, de retruc, el del Batea que arrossegaria a un equip més de 3 catalana. Un any més penso
que s’han de fer canvis en aquest sentit. La passada campanya, gairebé la meitat d'equips van baixar de 2a catalana: 8. En aquesta podrien ser 6. Una barbaritat per a
una categoria difícil i competitiva i, tot i haver un pla de
competicions que cada any està aprovat, cap equip de la
zona de Tarragona i menys de la nostra poden compartir.
Només cal veure com pateixen a Segona els equips que
pugen de Tercera. Alguna cosa no funciona en els plans
dels descensos dins del pla de competicions, però és el
que hi ha, només cal veure que un president com Villar
seguirà a la Federació espanyola. 29 anys en el càrrec,
amb 7 reeleccions. Crec que estaria bé limitar els anys de
presidència, amb opció de regenerar-se entrant altra gent
amb il.lusió i idees renovades.

CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE, en directe, Minut 91
Convidats:
JESÚS FERRANDO I ALBERT ARNAU,
jugador del CD Tortosa

A les 22.30 h
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EMPAT AMB EL CAMBRILS UNIÓ (0-0)

L’Amposta s’allunya del segon lloc
L’Amposta, tercer classificat, va empatar amb el Cambrils Unió (0-0) i queda ara a cinc punts de la segona plaça. Del partit, el tècnic Albert Company,
deia que “a priori, sabíem que el partit seria molt complicat, perquè ens enfrontàvem a un Cambrils que ha fet una temporada fantàstica, sent un rival
que defensa amb molta intensitat. En qualsevol cas, mereixiem la victòria
perquè l’equip va fer-ho tot per aconseguir-la. Va estar molt ferm, i va tenir,
a més, diverses ocasions clares. Tot i que el Cambrils Unió va jugar molt replegat, a defensar el resultat, i va deixar pocs espais, vam saber trobar-los i
vam crear les oportunitats suficients com per guanyar amb claredat”.
D’altra banda, Albert comentava que “la nota negativa fou l’actitud antiesportiva del porter del Cambrils, Àlex Rodenas, que es va dedicar a provocar el rival i a l’afició nostra. I l’àrbitre va premiar la seua actitud perquè a ell
no el va sancionar i ho vaig pagar jo, perquè protestant aquestes actuacions,
vaig ser expulsat”. Albert afegia que “a banda d’això, la conclusió positiva
és que seguim sense perdre. El resultat ens allunya de la segona plaça però
encara hi ha algunes opcions i, per tant, lluitarem fins el final”.

www.mesebre.cat
VA VÈNCER A LA RIERA (0-2)
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SI HI HA DUES COMPENSACIONS

La Cava haurà d’assegurar la
permanència

A l’Ulldecona li
falta un punt
L’Ulldecona, amb el triomf a la Riera (0-2),
és novè amb 41 punts. Per consumar la permanència, li falta un punt, tot i que segons els
resultats de la propera jornada, i malgrat que
hi hagin dues compensacions, podria estar
salvat sense aconseguir-lo. Per tant, objectiu
gairebé complert. I meritori perquè ha anat de
menys a més i ha pogut sortir de la zona compromesa en la que estava a l’equador de la
primera volta. Teixidó, del partit a la Riera,
deia que “no vam estar bé, però vam aprofitar dues de les opcions que vam crear mentre
ells no van aprofitar la seua“. El mister no volia parlar encara de permanència: “ens falta
un punt i l’hem d’obtenir. Després ja parlarem
d’haver assolit l’objectiu de forma completa”.

EL BATEA LLUITA PER SALVAR-SE

Camarles-Batea, el partit boig de la jornada (4-4)

La Cava va perdre a l’Hospitalet (4-2) i segueix en una dinàmica negativa en el final de lliga. I la permanència, si hi ha
dues compensacions, encara s’ha de definir i ho haurà de fer
en els dos partits que manquen. Segons Isaac Fernandez, tècnic de la Cava, “malgrat la derrota, no he de recriminar res a
l’equip, excepte els 15 minuts inicials en els que vam cometre
errades que van costar dos gols i Vizcarro va parar un penal.
L’equip va saber reaccionar, amb ocasions i un penal no xiulat,
i sobre tot a la segona meitat va estar molt posat. Va fer el 21 i, tot i la rigorosa expulsió de Jona, va empatar i va seguir
lluitant. No obstant, amb el que havia costat empatar, amb un
tret des de fora de l’àrea ens van fer el 3-2 i vam acusar-ho.
Vam anar a empatar però ja vam notar jugar amb inferioritat.
I ens van fer el 4-2”. Isaac afegia que “aquesta setmana l’equip va competir. Estic satisfet. Hem d’assegurar la permanència i diumenge rebem a un dels millors equips de la categoria,
el Camarles. Ja farem balanç al final però ara hem de demanar
el suport de l’afició. Estem en un mal moment, les coses no
surten. Però l’equip al seu dia, quan era necessari, va respondre i va sortir de la zona delicada en la que estava. Per això
hem d’estar tots units davant d’aquest partit tan important”.

TERCERA CATALANA
Camarles i Batea van empatar en el partit boig de la jornada (4-4). Xavi Cid, tècnic del Camarles, deia que “partit estrany, típic de final de temporada. Tot i això vam començar bé i
vam tenir 3 o 4 ocasions, dos de Carles i una d’Edgar. Amb els minuts, el partit es va equilibrar, amb anades i tornades, i el Batea va tenir dues ocasions que va evitar Gerard. A pilota
aturada, va arribar l’1-0 però després en una indecisió nostra a la sortida d’un córner, vam
fer mal la pressió i Vilanova va efectuar una vaselina des del centre del camp. Amb l’1-1, el
partit va baixar el seu ritme. Malgrat això, centrada de Rosales i Jesús va fer el 2-1. A la segona meitat, tot i estar un xic imprecisios, Rosales va marcar el 3-1. El partit es va trencar i
ells van fer el 3-2, amb un gran gol d’Agus. No obstant, vam marcar el 4-2 i dominàvem en
aquell moment, tenint moltes opcions per a finiquitar el partit. No vam matar-lo i llavors va
venir la jugada clau: l’àrbitre es va inventar un penal quan Gerard va tocar la pilota i després
el davanter va xocar amb ell. Ens vam desconcertar i Miguel ens va empatar. Un partit que
no havíem d’empatar mai amb les ocasions que vam tenir per tancar-lo amb el 4-2. Disgustats pel resultat peròvalorem el punt que serveix per consolidar la cinquena posició i en
aquest sentit és positiu”. Sergi Navarro, tècnic del Batea, exposava que “vam aconseguir un
empat quan pitjor ho teníem i que ens va força bé. El Camarles ens va superar en moltes fases i va poder sentenciar. Però no va fer-ho i arran d’un penal que no era vam entrar en situació amb el 4-3 i vam poder empatar després. Estem limitats però amb ganes de poder
salvar-ho, tot i que no serà fàcil si hi ha compensacions. Però lluitarem per fer-ho”.

La Sénia guanya a Corbera i ja és campió de la
Tercera catalana, a manca de dues jornades
La Sénia necessitava un punt per ser campió de la Tercera catalana i va assolir el tres en la seua visita a Corbera
(0-1). D'aquesta manera, va celebrar l'ascens de categoria, a manca de dues jornades. El Corbera va pressionar i
va tenir ocasions clares però el porter Kevin va evitar-les.
El gol de Pol va decidir. La Sénia va patir molt però va
mantenir el resultat. Al final del partit, al camp i als vestidors, celebracions de l’ascens a manca de dues jornades.
El Corbera, tot i que pot haver-hi una compensació, pot
estar salvat malgrat que no encara de forma matemàtica.
Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia, admetia que “vam sofrir per guanyar perquè el Corbera va
fer un gran partit i va tenir ocasions. L’equip, tot i la tensió de la jornada, va estar molt posat
i va saber sofrir. Estic molt satisfet per haver aconseguit l’ascens. El mèrit és dels jugadors als
que felicito pel treball de la temporada. També agrair el suport de la directiva i de l’afició, que
ha estat sempre animant al nostre costat”.

3A CATALANA. VA GOLEJAR L’ALCANAR (4-0) I PER SER SEGON HA DE GUANYAR ELS DOS PARTITS I ESPERAR QUE EL CATALÒNIA NO HO FACI EN CAP DELS DOS

El R. Bítem
segueix amb
opcions

El R. Bítem va golejar l’Alcanar (4-0) i manté opcions per ocupar la segona plaça, a falta de dues jornades. Ha de guanyar a l’Ampolla, equip que és tercer i que
també s’ho juga tot i esperar que el Catalònia ensopegui en un dels dos partits. Per aquest motiu, el partit de diumenge a l’Ampolla, és vital per tots dos equips
que han de buscar la victòria i esperar que el Catalònia no guanyi al camp del campió. Del partit de diumenge, Parra, tècnic del R. Bítem, deia que “partit igualat
a la primera meitat i que es va decidir a la represa quan l’Alcanar, que tenia moltes baixes, va poder acusar-ho i nosaltres, en 10 minuts, vam sentenciar”. Per la
seua part, José F Mora, de l’Alcanar, deia que “partit amb poca història. Vam aguantar a la primera meitat però a darrera hora el R Bítem va tenir dues opcions
i va marcar. El gol ens va fer mal i a la represa, en 10 minuts, ens van fer 3 gols més. Nosaltres, limitats amb només 8 jugadors del primer equip, vam fer el que
vam poder i ells van poder marcar més gols, tenint, més opcios.

3A CATALANA. VA PATIR PER GUANYAR EL GODALL

El Catalònia manté la segona plaça (4-3)
El Catalònia, amb dificultats, va guanyar el Godall i manté la segona plaça (4-3). Falten dues jornades i
depén d'ell, però en la propera visitarà la Sénia. El Godall va demostrar els motius de la seua reacció en
la segona volta. Ha de seguir lluitant per salvar-se però, jugant així, té moltes possibilitats d'aconseguirho. A la primera meitat, el Godall es va avançar amb gol de Cristian. Asin, amb un gran gol, empataria
poc després. Però, tot i que el Catalònia va tenir dues opcions clares, el Godall va estar ben posat al primer
temps i va controlar el partit. Semblava que amb l'1-1 s'arribaria al descans, però l'àrbitre va allargar 5
minuts per les interrupcions que van haver-hi. Al quart minut d'afegit, contraatac local i Marc Prades va
fer el 2-1. Gol clau. Però els godallencs es refarien a la represa i el seu pichichi, Xescu, va empatar amb
un gran gol. El partit es va anar trencant. El Godall va buscar reduir espais i no renunciava a res. Marc
Prades, aprofitant una escletxa defensiva visitant, va trencar el fora de joc i va aconseguir un golàs marca
de la casa. El Catalònia, que a la primera meitat havia estat molt directe, va poder donar més pausa al joc
i va estar millor a la represa. Una gran assistència de Jordi Tomás va permetre a Cosido, amb ofici i qualitat, marcar el 4-2. Res estaria sentenciat perquè el Godall, al 90, va reduir distàncies arran d'un penal
que va transformar Xescu. En temps afegit, en la darrera acció del duel, arran d'una falta, els godallencs
buscaven l'empat però l'àrbitre no va deixar acabar la jugada dins de l'àrea local, el que va suposar protestes justificades dels visitants. Al final, 4-3.

Queda decidir els descensos

JOAQUIN CELMA

Després de cinc temporades a Segona catalana, diumenge el Tortosa serà
campió si guanya al Segur però ull que no hi ha rival petit i aquest equip
es juga el descens i porten dues jornades guanyant. Com vaig dir al seu
dia, el Tortosa serà campió i el Valls subcampió. Teixidó va salvar a
l’Ulldecona, en 21 partits només 4 derrotes. L’Amposta va cedir el seu
vuité empat a casa i diu adéu a la promoció. El Batea va traure un punt
d'or a Camarles però per salvar-se necessita guanyar a l'Amposta i a
Gandesa, i segons com, que no baixe el Vila-seca o pugi el Valls, molts
miracles però jo crec que el Batea de Sergio se salvarà. Jo crec en els miracles. I ull a la Cava, no està salvat i li queden dos derbis: Camarles i
Amposta.
3 equips catalans de Segona divisió B baixen i poden arrossegar sis descensos de Primera catalana... l'última jornada per evitar els descensos
poden córrer els maletins o les primes.
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3A CATALANA. HA DE GUANYAR ELS DOS PARTITS I QUE EL CATALÒNIA NO HO FACI

Remuntada ampollera, al camp de l’Olímpic (2-4)
L’Ampolla va guanyar al camp de l’Olímpic, un partit que tenia molt complicat al descans, amb
el 2-0. A la represa va remuntar amb gols de Regolf, Gallego i David Ramirez (2), el darrer
‘fantàstic’. Ara l’Ampolla és tercera a dos punts del segon. Ha de guanyar els dos partits i esperar
que el Catalònia no ho faci en un dels dos que queden. Però un dels dos partits que li falten a
l’Ampolla és diumenge, contra un R. Bítem, que és quart i que es troba en la mateixa situació.
Els dos equips, per a tenir opcions, han de guanyar. Del partit a Móra d’Ebre, David Burgos,
tècnic de l’Ampolla, comentava que “a la primera meitat no vam començar bé i un bon Olímpic
va aprofitar-ho per avançar-se amb el 2-0. Al descans vam fer una reflexió de la situació en què
ens trobem i, a més, vam fer un parell de reajustos, sabent que només ens valia la victòria. I en
un camp complicat, contra un gran equip, vam remuntar demostrant el que ens jugàvem, amb
quatre gols, el darrer de Ramírez descomunal. Molt content de la resposta de l’equip. Fou meritòria contra un Olímpic que en el futur serà un dels equips capdavaners de la categoria”.

180 MINUTS PER A DECIDIR

VA GUANYAR AL J I MARIA (2-0)

Oxigen per al Vilalba

Queden dues jornades

El Vilalba ja ha evitat el descens directe,
guanyant el J i Maria (2-0). Segons Cotaina,
tècnic del Vilalba: “partit igualat al principi i
que vam dominar amb els minuts, fent Uri de
penal l’1-0. A la represa, també igualtat inicial
però en dos contres vam crear perill i vam marcar el segon gol, tenint un parell d’ocasions
més. Victòria merescuda i important per poder
evitar el descens”. Ito Galve, del J i Maria, explicava que “ens costa adaptar-nos a un camp
de terra i el cert és que no vam saber fer-ho.
Les concesions les vam pagar cares amb el penal, que fou clar, i el segon gol que va decidir”.

El Catalònia depèn d’ell per quedar segon.
Ampolla i R. Bítem estan a expenses de guanyar
els dos partits i de que el Catalònia ensopegui.
Descens: en baixen dos, però la tercera plaça
per la cua podria ser de descens si baixa el Batea. Però si qui jugue la promoció puja, el tercer
equip per la cua se salvaria. J i Maria ja ha baixat. El Flix, si el Godall suma un punt, també
baixarà directe tot i que guanye els dos partits.
I si en baixessin tres, Godall, Vilalba i Ametlla se
jugarien la plaça. Ametlla i Godall s’enfronten
en la darrera jornada. El Corbera podria necessitar un punt. O pot no necessitar-lo.

UN GOL A DARRERA HORA ÉS L’EMPAT DEL PERELLÓ

PAS ENDAVANT PER SALVAR-SE
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VA PERDRE AL PINELL I TÉ PEU I MIG A QUARTA

La Cala respira

Xixo priva de la victòria a l’Aldeana

El Flix s’ensorra (3-1)

La Cala va guanyar el Roquetenc (3-0) i
ja evita el descens directe. Ara es jugarà
evitar també la tercera plaça per baix, que
potser complicada si baixa el Batea. Els caleros visiten el Flix i reben el Godall en la
darrera jornada.
Contra el Roquetenc, els caleros van resoldre amb els gols a la primera meitat de
Pepe i de Piñeiro. A la represa, el Roquetenc va buscar la reacció i quan més posat
estava, el local Pepe sentenciava. Els de
Roquetes, que van acabar amb 5 juvenils,
són desens amb 41 punts.

L’Aldeana va empatar a casa amb el Perelló (1-1) i queda ja despenjada en la lluita per la segona plaça. Està a 5 punts, i tot i que
hi ha opcions, aquestes ja són remotes. Un gol de Xixo a darrera
hora va valdre l’empat per al Perelló. Segons Bartolo Meca, tècnic
de l’Aldeana, “partit igualat en el que ens vam avançar en el marcador però en el que a la represa el Perelló va agafar el domini i va
merèixer l’empat. Molt satisfet amb l’equip i del seu treball, tot i
que és cert que hem arribat limitats de forces a les darreres jornades. Però la temporada és excel.lent. Res a dir a l’esforç que s’ha
fet”. Molinos, tècnic del Perelló, explicava que “vam recuperar bones sensacions de joc, pel que respecta a la intensitat. El gol de Xixo
en temps d’afegit va fer justícia al que s’havia vist al camp, en un
partit igualat amb domini altern”.

El Flix va perdre al Pinell (3-1). Amb aquest resultat, els pinellans ja sumen
39 punts i s’allunyen del tot de la zona compromesa de la taula. El Flix, per
la seua part, té peu i mig a Quarta. Encara que guanye els dos partits que
falten, si el Godall suma un punt, els flixancos ocuparan la penúltima plaça,
que és la segona de descens directe. Del partit, des del Pinell comentaven
que “el Flix va acusar que s’hi jugava molt i això el va condicionar. Tot i
marcar Magí el 2-1 a la represa, acte seguit vam fer el 3-1 que ja va sentenciar”. Rius, tècnic del Flix, per la seua part, deia que “el partit resumeix
la dinàmica de la segona volta. Nombroses ocasions clares a la primera meitat, no marquem i el Pinell en la seua primera contra clara ens va fer l’1-0.
No estem ara mentalment forts per remuntar i, tot i tenir ocasions a la represa, el Pinell, que va fer bé el seu partit, va decidir amb el 3-1. No vam
tenir opció al marcador però penso que sí dins del camp”

MALESTAR LOCAL PER NO PODER FITXAR UN PORTER

Un partit estrany (5-7)
Sant Jaume i Santa Bàrbara van propiciar un partit estrany i boig amb alternatives i remuntades que va acabar 5-7. Anton Flores, tècnic del S Jaume, comentava
que “vam fer una de les millors primeres meitats i això
que n’hem fet de bones. Però amb la situació de les lesions dels dos porters, es va posar un jugador de camp
i cada vegada que ens arribaven a porteria ens feien perill. O ens marcaven. I més amb un Santa Bàrbara que
té pegada, i que de 9 xuts va marcar 7 gols. Res a dir-li
al qui es va posar de porter. Però això a l’equip el va
anar minvant anímicament malgrat respondre fins el darrer minut, com sempre ha fet. Entràvem al partit però
rebíem de seguida un altre gol i així va ser complicat”.
Anton lamentava el fet que “la Federació, tot i tenir dos
porters en baixa mèdica, no ens ha deixat fitxar-ne un
perquè no es pot en les darreres jornades. Però el nostre
cas és una excepció justificada. I sense porter acabarem
la lliga”. Cantó, del S. Bàrbara, comentava que “partit
molt esbojarrat, amb moltes alternatives, amb alts-i-baixos, i en el que el Sant Jaume va acusar que no tenia
porter”. José Mari va fer 4 dels gols.

4A CATALANA

L’Arnes fa història, pujant a Tercera catalana
L’Arnes va empatar a casa
contra el Masdenverge (0-0) i,
d’aquesta forma, va sumar el
punt que li mancava per assolir la segona plaça, l’ascens a
Tercera. Partit amb gran ambient i en el que a la primera
meitat el Masdenverge va estar més ben posat, amb arribades a la porteria del local
Rambla. Però a la represa,
l’Arnes va alliberar-se de la
pressió i ja va tenir oportunitats clares i va dominar. En els
darrers minuts el partit va
igualar-se i va existir incertesa.
Al final, empat i l’Arnes que
assoleix una fita històrica. Una
població de 450 habitants i
que puja per primer cop de
categoria. Després del partit,

Els descensos estaran candents

amb lògic record i dedicatòria
de l’ascens a Josep González,
Roger Blanc, el tècnic, i el president Joaquin Miralles, manifestaven que “estem molt satisfets perquè és una fita
històrica pel club i pel poble.
Molt de treball i sacrifici i ara
n’estem gaudint després d’una temporada molt competida
en la que l’esforç dels jugadors
ha tingut el seu premi”. L’Arnes, acompanyarà en l’ascens
al Móra la Nova. Els de Lizaso
van guanyar a Alcanar (0-5) i
segueixen batent rècords. No
han perdut. Lizaso, el tècnic,
comentava que “m’agradaria
felicitar l’Arnes per la temporada i per l’ascens. I també al
jugador i entrenador de l’Alca-

L’Arnes va celebrar l’ascens, diumenge.
nar B que porta l’equip i que
fa una gran labor perquè
aquest equip pugui competir”. Ara falta saber qui serà
tercer. Masdenverge i l’Amposta, que va perdonar a Ba-

tea on va perdre ser autoindependent, estan empatats a
punts. Si no baixa el Batea i
puja el segon de Tercera en la
promoció, la tercera plaça de
Quarta seria d’ascens.

L’opinió de Joaquin Celma

Com estava previst, la Sénia és el campió: 26 victòries, només sis derrotes, zero empats, el tercer equip més golejador de Catalunya fins a tercera catalana, just campió per equip
i joc. No era fàcil l'ascens al principi de campanya, tenia grans rivals: Alcanar, Remolins-Bítem, Jesús Catalònia i Ampolla. D’altra banda, final de lliga on l'emoció està en cada
partit. El Godall guanyava al Catalònia i l'Olimpic a l'Ampolla. I els dos candidats a la segona plaça van remuntar els partits per estar en un gran estat de forma. Quin espectacle
quan els equips no es juguen res; només cal veure el resultat a Sant Jaume contra el S. Bàrbara 5-7. Amb el Sant Jaume va haver de jugar com a porter un jugador de camp,
Xavi Llorach, jugador i ajudant d'Anton. El Catalònia és el màxim candidat per a la promoció però ha de guanyar a la Sénia i després a casa contra el Perelló mentre que
l'Ampolla rebrà el Remolins-Bítem i visitarà el Sant Jaume. L’Ampolla i R. Bítem han de buscar el triomf diumenge en un partit entre tots dos a cara o creu, i esperar que punxe
el Catalònia. Quan dos equips han de guanyar un partit, aquest acaba amb empat. Pel que fa els descensos: al Vilalba li queden (Aldeana i Corbera); Godall (Ametlla i Pinell)
i Ametlla (Flix i Godall). Males notícies per aquest grup si baixa el Batea; esperem almenys que pugi el que promociona. Un equip ja sentenciat, el Flix, que a la segona volta
només ha fet 5 punts, amb 14 derrotes des de la jornada 15. La pregunta del milió: ¿sortirà la Sénia relaxat contra el Catalònia o amb aire de venjança pel 5-1 del partit d'anada?.
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

A L’EUROPEU, A FRANÇA

Nou èxit del Club Patí l’Aldea

Triomf del juvenil
COPA CATALANA JUVENIL
FEMENINA.C.H.AMPOSTA-C.H.CANOVELLES, 2321. Últim partit de la primera fase de la Copa, en el que
les noies de Noel Uriarte han
aconsseguit 6 victòries en 6
partits i passen a quarts de
final imbatudes. LLIGA
INTERTERRITORIAL
INFANTIL-CADET MIXTE
C.H.AMPOSTA 25 - C.H
SALOU 10. Triomf en l’últim
partit de la lliga. COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA.
C.H.AMPOSTA-HC PERELLÓ 25-22. Victòria de les noies
de Marc González en un partit molt igualat.

El passat 28 d'Abril va tenir lloc el Campionat Europeu de grups show i precisió a Nantes,
França, on va participar el Grup Show Juvenil del Club Patí l'Aldea, deixant a aquest club,
un cop més, en molt bona posició en el seu primer any. Un cinqué lloc molt merescut per
tot l'esforç i constancia. “Enhorabona xiques, entrenadors i club!”.

CLUB VOLEI ROQUETES

Indignació roquetera

Somni perellonenc al TOP-4
Després de l'empat de la darrera jornada, amb
gran ambient i emoció, el sènior de l’Handbol Club
Perelló ha estat el primer classificat del grup B de la
segona fase. En una seu encara per determinar, el
dissabte 27 de maig jugarà contra el segon classificat del grup A (l'ADF Les Franqueses Del Vallés). El mateix dia, el segon classificat del grup B, el Palautordera, jugarà contra el primer del
grup A, el Tortosa. Diumenge 28 es disputarà un partit per decidir el 3r i 4t classificat, i després
la gran final. Els tres millors equips del TOP-4 pujaran. Destacar també als equips benjamí i aleví
del club perellonenc que han estat campions Territorials.

HANDBOL. EL SÈNIOR FEMENI, AL TOP-4

Els tres sènior del volei Roquetes jugaven a casa. Una
temporada més, el volei Roquetes s'indigna amb els
equips de Barcelona. El sènior masculí de primera catalana, havia de rebre a l'Ametlla del Vallés. Aquests no es
presenten ja que prefereixen pagar la multa per no presentar-se abans que fer un desplaçament tan llarg. No és
la primera vegada que passa això. D’altra banda, el sènior
masculí de segona, va rebre al Cometa Bellvei. 0-3 amb
parcials (18-25, 21-25 i 23-25). Per últim, el sènior femení va rebre al C.V.Barberà. 3-2 en parcials (25-23, 17-25,
17-+25, 25-19 i 15-11).
Aquesta pròxima jornada, els tres equips es desplaçaran
per disputar els respectius partits.
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EN UN MINUT
*XIII IRONCAT, COPA
DE LES NACIONS DE
TRIATLÓ A L’AMPOLLA,
demà dissabte.
La prova consta de 3,8
quilòmetres de natació,
180 quilòmetres de bicicleta i 42,2 quilòmetres
de córrer. La competició
s'iniciarà a les 7 del matí a
la platja de l'Arquitecte on es realitzarà la prova
de natació- i els participants tenen com a temps
límit fins a les 22 hores
per finalitzar el triatló.
Les proves de ciclisme i
a peu es faran en un circuit que recorrerà bona
part del terme municipal
de l'Ampolla. La meta i el
punt de concentració de
l'organització estaran al
Port Esportiu -al pàrquing
del Club Nàutic-.
*TONI BOU va superar
a Raga i Cabestany en la
primera prova del Mundial. Bou, campió des de
2007 dels mundials tant a
l’aire lliure com indoor,
va iniciar el cap de setmana passat imposant-se en
la primera prova del
2017, el Gran Premi d’Espanya, celebrat a CamCICLISME. DIUMENGE
prodon.

REM

Centre Esports Tortosa
Infantil Femení. CE Tortosa-Granollers 24-29. Tot i la lluita, no es va
poder davant d’un rival molt potent que va saber decidir el partit.
Infantil masculí. CET-Vilaseca 36-17. Tercera victòria en el tercer partit
de copa per als infantils. Cadet masculí. CET-Vilanova 24-23. Segona
victòria consecutiva a la copa en un partit molt igualat com reflecteix
el marcador. Sènior Femení. CET-Castelldefels B 35-19. Partit important que no va tenir història perquè les visitants van desplaçar-se amb
una jugadora menys. El triomfva permetre acabar aquesta fase primeres de grup ja que les Franqueses va perdre a Banyoles. Jugaran el
TOP-4 com a primeres de grup, enfrontant-se al segon de l’altre, el
Palautordera. Sènior masculí. Martorell-CE Tortosa 32-34. Es supera
l’eliminatòria de permanència amb una nova victòria, a l’espera de que
no hi hagi cap compensació que podria suposar descens.

Regata escolar
del campionat
comarcal
Dissabte passat a l’alçada
del centre de tecnificació del
Club de Rem Tortosa es va celebrar la 3era i última regata escolar del campionat comarcal de rem dels jocs esportius escolars del Baix Ebre on es decidia el vencedor que va ser el col.legi de la
Sagrada Família; segona posició pel Cristofol Despuig i tercera pel Joaquim Bau.
D’altra banda, aquest proper cap de setmana el Club de Rem Tortosa viatja cap
Astúries per participar a la XXV edició de la Copa Primavera, es preveu una gran
participació ja que ja hi ha més de 500 bots inscrits, uns 45 clubs participants de
tot l´estat ens fan preveure un gran cap de setmana de REM.

TERCERA EDICIÓ

Torneig EMD Bítem

El dissabte passat es va disputar el I
Torneig EMD de Bítem en categoria
benjamí. Demà serà en categoria Femení i diumenge en aleví. Van participar: UE Campredo, CF Jesús Catalònia, UE Sant Jaume d'Enveja, UE
Rapitenca, CF Santa Barbara, CF United Vinaròs, EF Baix Segrià i UE Remolins-Bitem. Campió EF Baix Segrià
guanyant a la final 2 a 0 a un molt bon
equip, el CF Jesús Catalònia (a la imatge). El tercer classificat fou la UE Sant
Jaume guanyant al CF United Vinaròs
per 3 a 1.

*LLUISMA MAS I
SANDRA
BURGUÉS
guanyen la ‘Cursa Pamxampla’ d’Alfara de Carles, prova puntuable del
circuit ebrenc. Enguany
es va celebrar també una
cursa cadet, una júnior i
la marxa. Tot plegat, van
ser uns 200 inscrits en la
cita de la localitat del Baix
Ebre que va tornar a viure
una gran jornada amb
una nova edició de la cursa.

(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ ebredigital.cat)
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Els
resultats
de la
jornada

La Sénia va guanyar a
Corbera i, a manca de
dues jornades, ja és
campió de la Tercera
catalana.

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

Formació de la Sénia, abans del partit a Corbera.

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip

J GF GC

Segona catalana

RESULTATS

P

32a jornada, Primera catalana

1. Reus

30 60 34 62

Lleida-S Ildefons

2. Santboià

30 58 28 61

Rapitenca-Suburense 1-0

3. Balaguer

30 64 34 57

4. S Cristobal

30 45 32 55

2-3

Rubí-Viladecans

0-1

Vilanova-S Cristobal

0-1

5. Almacelles

30 63 37 50

Reus-V Alegre

1-0

6. Lleida

30 48 34 48

Igualada-Morell

3-0

7. S Ildefons

30 48 37 48

Vilaseca-Alpicat

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

31 36 27 47

9. Igualada

30 51 48 45

10. Rapitenca

30 38 39 44

11. V Alegre
12. Alpicat

1-2

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

diumenge

13. Vilaseca

30 38 53 33

Santboià-Vilanova (12h)

14. Vilanova

31 36 60 32

S Cristobal-Almacelles (12h)

15. Suburense

30 34 56 23

V Alegre-Igualada (12h)

30 30 55 20

17. Morell

30 10 71

Quarta Catalana
Equip

CLASSIFICACIÓ

1. M. Nova
2. Arnes

GF GC

103
101

24
35

S Ildefons-Reus (17h)

5

Suburense-Rubí (17h)

P 32a jornada 4a catalana
86 Deltebre-Camarles
75

Equip

Tivenys-Bot

4-4

2. Cerdanyola

3. Masdenverge

94

41

67

4. Amposta

81

36

67

5. Ginestar
6. Catalònia
7. Deltebre

69
67
65

51
51
55

Alcanar-M Nova

0-5

Benissanet-Catalònia

0-3

Ascó-Ebre E

5-2

Fatarella-Xerta

4-1

Ginestar-Ametlla

2-0

3. Fontsanta
4. S Pere

47

8. Ascó

81

70

46

9. Ebre Escola

54

64

44

10. Xerta

53

70

40

Arnes-Masdenverge

11. Tivenys

60

79

39

12. Batea

61

78

38

PRÒXIMA JORNADA

71

37

14. Bot

63

95

35

Descens per compensació: Castelldefels,
Jonquera i Muntanyesa.
Descens directe: Manlleu, Júpiter i
Sabadell.

Tercera catalana

RESULTATS

32a jornada, Segona catalana

Equip

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

P

RESULTATS

32a jornada, Segona catalana

Segur-Catllar

4-1

2. Catalònia

32 80 42 70

Catalònia-Godall

4-3

32 54 20 65

Riera-Ulldecona

0-2

3. Ampolla

32 90 42 68

S Jaume-S Bàrbara

5-7

32 59 27 63

Valls-Salou

6-0

4. Rem Bítem

32 72 35 66

Aldeana-Perelló

1-1

Hospitalet-la Cava

4-2

5. Aldeana

32 66 39 65

Olimpic-Ampolla

2-4

Camarles-Batea

4-4

6. Alcanar

32 58 55 49

R Bítem-Alcanar

4-0

7. Perelló

32 47 47 47

Vilalba-J i Maria

2-0

8. Olimpic

32 58 66 43

Corbera-la Sénia

0-1

Pinell-Flix

3-1

9. S Bàrbara

32 59 59 42

10. Roquetenc

32 51 64 41

11. S Jaume

32 60 91 40

12. Pinell

32 61 61 39

13. Corbera

32 50 74 34

3. Amposta
4. Cambrils U
5. Camarles

32 65 35 59

6. Gandesa

32 57 31 53

7. Reddis

32 66 64 46

Amposta-Cambrils U 0-0
Gandesa-Tortosa

0-2

32 55 54 42
Torredem.-Roda Berà 2-1

9. Ulldecona

32 43 50 41

10. Vendrell

32 43 50 40
32 42 56 40

12. Segur

32 49 69 36

13. Batea

32 59 73 35

14. Torredembarra

32 38 57 35

15. Roda Berà

32 47 39 34

16. Catllar

32 37 76 22

17. Riera

32 29 82 18

18. Salou

32 27 72 17

GF GC

P

117
67
82
81

33
27
43
45

78
67
62

61
60

54
50

PRÒXIMA JORNADA

dissabte
Cambrils U-Gandesa (17.45h)
Catllar-Valls (18h)
diumenge
la Cava-Camarles (16.30h)
Salou-Reddis (17h)
Riera-Vendrell (18h)
Ulldecona-Torredembarra (18h)
Roda Berà-Hospitalet (18h)
Batea-Amposta (15.45h) (a
Móra d’Ebre)
Tortosa-Segur (18h)

Femení 7 Ebre

RESULTATS

30a jornada

1-1

Equip

S Gabriel-AEM

4-3

1. Alcanar

At Prat-Guineueta

4-1

F At Vilafranca-la Roca

1-2

S Andreu-Pardinyes

1-5

C Clar-S Pere

5-2

Molins-Cerdanyola

0-1

Fontsanta-Porqueres

1-3

Pontenc-Tortosa E

61

CLASSIFICACIÓ

GF GC

58

39

48

8. At Prat

54

47

46

9. Pontenc

58

77

40

10. S Gabriel

57

51

38

11. AEM

51

60

35

12. Molins

47

66

31

13. Tortosa E

40

64

28

14. La Roca

31

62

24

15. Guineueta

46 103

19

16. Camp Clar

51 140

9

32 47 61 32

15. Vilalba

32 48 68 30

16. Godall

32 49 78 28

17. Flix

32 38 70 23

18. J i Maria

32 45 86 18

dissabte

Roquetenc-Olimpic (18h)
J i Maria-S Bàrbara (19h)
diumenge
Vilalba-Aldeana (18h)
Perelló-Corbera (18h)
la Sénia-Catalònia (18h)
Godall-Pinell (18h)
Flix-Ametlla (18h) (Móra d’Ebre)
Ampolla-R Bítem (18h)
Alcanar-S Jaume (18h)

Equip

CLASSIFICACIÓ

GF GC

P

2. Aldeana

106

23
27

61

Ginestar-Ulldecona

0-8

1. Roquetenc

76

30

55

S Jaume-Olimpic

sus

2. Alcanar

70

30

55

Gandesa-Aldeana

1-4

3. Amposta

73

21

53

57

3. Ulldecona

83

47

45

4. Olimpic

81

59

41

5. S Bàrbara

57

44

35

6. S Jaume

70

71

30

7. Gandesa

61

66

28

8. J i Maria

58

74

4-3

Amposta-Deltebre (18h)

15. Camarles

57

93

30

Ebre E-Ginestar (19h)

16. Benissanet

38

84

27

Masdenverge-Tivenys (19h)

17. Ametlla

30

88

22

18. Alcanar

32

88

14

diumenge
Alcanar-Bot (16h)
Xerta-Ascó (16.45h)

25a jornada

S Jaume-Canareu

0-1

Alcanar-Tortosa

4-3

Amposta-Perelló

6-0

63

32

48

J i Maria-Catalònia

1-1

Arnes-Alcanar

0-5

5. Rapitenca

64

37

43 Rapitenca-Ametlla

3-1

Tortosa E-R Bítem

6-2

6. Aldeana

64

35

41 Aldeana-Roquetenc

2-7

7. Tortosa

77

61

34

8. Ametlla

43

43

28

9. Canareu

44

68

23

10. J i Maria

36

72

15

PRÒXIMA JORNADA

27

9. Tortosa E

38

79

22

10. Ginestar

38

83

20

11. Perelló

29 100

13

11. R Bítem

39 116

13

12. Catalònia

30

64

13

12. Arnes

20

5

13. S Jaume

19

95

4

95

descansava

4. Vinaròs

Catalònia-Batea (16.30h)
Camarles-Arnes (17.30h)

RESULTATS

Vinaròs,
133

S Bàrbara-J i Maria

PRÒXIMA JORNADA

PRÒXIMA JORNADA

Veterans

P 22a jornada

49

7. F At Vilafranca

14. Ametlla

RESULTATS

49

dissabte

Ametlla-Benissanet (16h)

64

6. Porqueres

Peralada, Terrassa i Vilafranca

32 71 34 70

0-0

M Nova-Fatarella (16.30h)

13. Fatarella

5. S Andreu

PRÒXIMA JORNADA

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

Promoció d’ascens: Olot (campió),

2. Valls

55
53

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

3-0

CLASSIFICACIÓ

1. Pardinyes
0-0

P
80
77
66
64
60
57
55
50
50
50
49
47
45
45
42
42
42
40
35
31

Ametlla-Roquetenc

2-2

Batea-Amposta

GC
38
27
26
37
40
37
36
54
41
44
55
32
44
51
51
29
48
59
52
63

32 104 45 78

Femení. Preferent

RESULTATS

GF
73
68
48
60
51
44
43
47
39
40
49
28
39
43
34
19
32
41
32
34

1. la Sénia

Balaguer-Lleida (17h)

16. Rubí

P
6
9
10
10
10
11
7
16
12
14
15
13
15
15
18
16
18
14
17
21

2-2

Alpicat-Rapitenca (17.30h)

30 39 56 35

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

Reddis-Vendrell

11. la Cava

Morell-Vilaseca (17h)

G
24
24
19
18
16
15
12
14
12
13
13
11
11
11
11
10
11
8
7
7

32 73 25 75

1-3

Almacelles-Balaguer

30 45 42 43

P

CLASSIFICACIÓ

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

RESULTATS

38a jornada, Tercera divisió

1. Tortosa

8. Hospitalet
8. Viladecans

www.mesebre.cat

Tercera divisió

Campió
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PRÒXIMA JORNADA

dia 20 (recuperació)
Aldeana-J i Maria
Catalònia-Amposta
dia 27
Alcanar descansa
Canareu-Vinaròs
Catalònia-Rapitenca
Perelló-J i Maria
Roquetenc-Amposta
S Jaume-Ametlla
Tortosa-Aldeana
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

GERARD (Pinell)

EQUIP DE LA SETMANA: CE ARNES

VILLARROYA (Rapitenca)

ROVIRA (Catalònia)

PERE (Ulldecona)

RAMIREZ (Ampolla)

Top Secret

JOTA (R. Bítem)

*Ni
en el
molts
partits
de Segona
divisió Bperò
hi ha
tants
espectadors
(gairebé
1000)
*Que
Barça
es concentri
és normal
que
un equip
de Quarta
catalana
hocom
faci en
és
elfantàstic.
derbi Tortosa-Amposta.
L’Arnes va fer-ho aquest cap setmana, per preparar el partit decisiu. L'estada
*va
Golàs
jugador
Richi,
del Godall,
despagar
del mig
del camp i això que el va fer amb la
ser adel
l'Hotel
Rural
d’Arnes
i s’ho van
els jugadors.
dolenta.
cama
*Propera temporada, aquests podrien ser els conjunts de 3a catalana si descendeix el
*En
un ipartit
de el
Segona
catalana, unBatea,
equip Jesús
que jai Maria,
no es jugava
res tenia
una prima
de
Batea
no puja
que promociona:
Catalònia,
R-Bítem,
Aldeana,
1.000
eurosAlcanar,
per guanyar.
No hi ha
proves.
Ampolla,
Roquetenc,
Pinell,
Olimpic, Sant Jaume, Perelló, Santa Bàrbara,
*El
futbol base
de Móra
la Rapitenca
gairebé
té un el
monopoli.
proper any
el club
a les
Corbera,
Arnes,
la Nova
i el dubte
tinc ambEl l’equip
número
18,tindrà
Vilalba
o
Ametlla. 7 equips, dos juvenils, dos cadets, 1 infantil, 1 aleví, 1 benjamí. A més de tots
preferents
*Comença
el càstingdivisió.
d’entrenadors; Bartolo míster de l’Aldeana està molt sol·licitat, ha
els
equips a primera
rebut
tres
ofertes.
A
més
l'Aldeana.
Molinos
amb
seguretat
*Partit Vendrell-Ulldecona,del'àrbitre
senienc
Edu gairebé
Nuñez va
tenir
a veure seguirà
molt enalelPerelló.
desenCom jo ja
suposava
fa
molts
mesos,
David
Poy
no
seguiria
al
Roquetenc
i ofertes
no li
llaç: "que hagi de venir d’un poble veí a robar-nos el partit a Vendrell
és molt
faltaran. fort".
És un entrenador
per a algunenequip
Segonad'altres
catalana.
Dels 7 entrenaTambé fou ideal
“protagonista
altresdepartits
campanyes
contra
dors actuals
de 2ai catalana,
de moment
només
un és segur que seguirà.
Gandesa
Godall quan
també ens
va perjudicar”.
*Alfalta
twiter
de l'Amposta
van
posar
"impresentable
rival".
I fins el
tècnic
*A
de definir
si puja el
Valls
en la
promoció, els Rodenas,
equips de porter
la Segona
catalana
podrien
de
l'Amposta,
Beto,
a
twiter,
va
entrar
a
la
conversa.
És
primavera
i
la
sang
està
alteraser: Vilaseca, Morell, Amposta, Cambrils Unió, Camarles, Gandesa, Reddis, la Cava,
da.
Ulldecona,
Vendrell, Hospitalet, Canonja, la Sénia, Pobla Mafumet B, Torreforta i els
*L’àrbitre del partit Catalònia-Godall no va estar gens encertat al final; falta a favor del
dubtes són: Roda, Torredembarra, Batea i Segur si es salven i cal saber el cinquè equip
Godall i Ramon estava dins de l'àrea i a punt de xutar, i llavors xiula el final. Aquest
que sortirà entre els subcampions del grup 1 i del 2, el Falset.
mateix àrbitre va xiular dos penals en contra del tècnic Joan Subirats quan aquest entre*Comença el ball d'entrenadors. Àngel Garcia, sinó segueix a Tortosa un dels candidats
nava al Santa Bàrbara, en un partit en què el seu equip va abandonar el camp.
podria ser Teixidó. German Inglès, sinó torna a la Rapitenca podria ser el míster del
*A Extremadura, totes les competicions amateurs es juguen amb assistents, fins a la últiGandesa, sinó segueix Rafa Navarro. Castillejo i el seu ajudant Miki seguiran a Ascó. Paco
ma categoria; quan s'implantarà això a Catalunya?.
Muñoz, de l’Olímpic, renovarà i serà la seva quarta campanya.
*Carracedo, exàrbitre i delegat de l’Ametlla deixarà el càrrec a final d’aquesta tempora*Camps
Tercerai un
catalana
que
encara
són de
terra: Pinell
i Vilalba.
I campsdede
da. Grandepersona
crac del
futbol.
¿Futur
president
de la secció
esportiva
la gespa
Cala?
natural:
Roquetenc,
Godall
i
Corbera.
*Un equip de Segona catalana es va plantejar vendre la plaça.
*Eleccions a la Rapitenca, el dia 28 de maig. Hernan Subirats i Xavi Reverté són els candidats.

GUSTAVO (Batea)

IKE (Tortosa)

PEPE (l’Ametlla)

JOSE MARI (S. Bàrbara)

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

GOLS

Foto esquerra dalt: Escola Delta,
campió aleví, entrenat per Mario
Arques.
Al centre: Joaquin Celma celebrant
l’ascens de l’equip del seu cor a
Madrid, a la Puerta de Alcalá.
A l’esquerra, baix: junta de la Sénia.
Dalt a la dreta: Àngel Sanchez, jugador de la Cava, recentment operat, i
que ja es recupera. Baix a la dreta:
Castillejo ha renovat amb l’Ascó.

29
26
24
23
18
18
17
15
14
13
13
12
11
11
10

Nº

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

POL (la Sénia)

3A CATALANA
JUGADOR

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

GOLS

35
26
24
23
21
18
18
17
17
16
15
14
14
14
14

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)
Rafik (M Nova)
Adrià (Tivenys)
Paquito (Ebre E)
J. Reverter (Catal.)
Vili (Bot)
Lucas (M Nova)
Àlex Bladé (Ginest)
Arnau (Fatarella)

GOLS

35
29
24
23
20
20
19
18
18
18
17
17
16
15
15
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FAMILIA DE FUTBOLISTES ALDEANS

El Luis Suárez de l’Aldea
AVUI: ÀLEX ALEGRE, JUGADOR UE ALDEANA

Pregunta: El teu
lema?
Resposta: Viu intensament cada instant i
disfruta
tots
els
moments bons que et
depara la vida amb els
que més estimes.
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?.
R: La meua parella, la
meua mare i, sobre
tot, el meu pare. Crec
que sense l’ajuda que
em dóna probablement
no
estaria
jugant i competint
com ho estic fent. Tot
és gràcies a ell.
P: El millor consell del
teu pare?.
R: En ganes i esforç
els resultats arriben. I
també que quan pitjor et surten les coses,
més s’ha de treballar
per a millorar.
P: I de la teua mare?.
R: Abans de sortir de
casa en direcció al
camp sempre em diu:
va que avui guanyareu i faràs gol.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Recordo un partit
quan era cadet de 2n
any, vaig cometre
una falta al centre del
camp que baix el meu
punt de vista no ho
era, l’àrbitre la va asssenyalar i el vaig
insultar. No va ser
greu però suficient
per expulsar-me. Tan
aviat vaig arribar al
vestidor ja estava plorant lamentant el que
havia dit.
P: Guardes camisetes
o botes de futbol?.
R: Guardo la majoria
de samarretes del
FCBarcelona des que
tenia 15 anys.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
experiència esporti-

va?.
R: Recordo els derbis
que teníem amb el
Camarles en l’etapa
de juvenils, la majoria
de jugadors dels 2
equips anàvem a
l’institut de Camarles i
la setmana del partit
es notava la tensió i la
rivalitat entre jugadors. Venia moltíssima gent a veure el
partit, tant de bo es
repetir
poguessin
algun dia aquests derbis en el 1r equip. P:
Un vici?.
R: L’Aquarius abans
de jugar i veure qualsevol partit de futbol
que facin a la televisió… si em deixen
(jejeje).
P: Moment màgic del
dia?.
R: Arribar a casa després d’un llarg dia de
feina i estar en la
meua parella.
P: Què t’hagués agradat ser?.
R: Com a tot futbolista, poder arribar a l’elit del futbol i ser un
professional. També,
m’hagués agradat ser
Mosso d’Esquadra,
tot i que sóc mol feliç
sent estanquer.
P: S’acaba el món en
una setmana, què
faries?.
R: En la meua parella,
gastar-nos tot el que
tenim i fer el que ens
agrade sense pensar
en les conseqüències.
P: El fracàs existeix?.
R: Penso que en cada
partit
de
futbol
aprens moltes coses,
hi han molts detalls,
rivalitats, experiències, moments únics,
però en aquestes
categories el fracàs no
existeix.
P: Què t’agrada llegir,

l’Sport, Més Ebre o
Play Boy?.
R: Sport i Més Ebre.
P: Com vas conèixer a
la teua parella?.
R: Aquest any n’ha
fet 8 que estem junts.
Anàvem junts a la
mateixa colla, vam
llogar un xalet a
Riumar tots els amics
per passar les pasqües
i allí ens vam enamorar, ho recordo ara
encara i estic mol feliç
i orgullós de la novia
que tinc.
P: Ets feliç?
R: Sóc molt feliç, la
veritat és que no puc
demanar més del que
tinc.
P: Els Alegre de
l’Aldea, familia futbolera.
R: Sí, el meu pare va
jugar
sempre
a
l’Aldeana, el meu
padrí, Emilio, va ser
un rodamón del futbol jugant en diversos
equips ebrencs i el
meu tio
Miguel
també va jugar en

equips com l’Aldeana,
el Tortosa, Remolins o
Perelló. El meu tio
Flore també va jugar
amb l’Aldeana. I no
puc oblidar-me dels
meus cosins, Marc,
Albert i Flore.
P: Com vas començar
a jugar?
R: Vaig començar a
jugar a futbol des de
ben petit perquè m’apassionava, recordo
molts moments amb
el meu pare portantme al camp, ell es
posava de porter i jo
intentava fer-li gol.
P: Els teus millors
entrenadors?
R: He tingut molts
bons entrenadors, si
m’hagués de quedar
en 2 em quedo en
Toni Sanchez, gran
persona, amant del
bon joc i la possessió
de la pilota i Bartolo
Meca penso que està
fent una gran feina
amb Albert, sap
vtransmetre la seva
energia i motivació a

By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

Els Alegre, família futbolera de l’Aldea:
Emilio, Mingo (pare d’Àlex) i Miguel.
l’equip i guiar-nos a la
victòria, inclús en els
moments mes difícils.
P: Parla’m de Bartolo.
R: Gran persona, un
crac, al principi de
temporada
quan
jugàvem de visitants
sempre deia que en
aquest camp no havia
perdut mai i això ens
motivava per afrontar
el partit. Ara que
estem al final de la
lliga, ell ens segueix
motivant en tots els
partits.
P: La frase que mai
oblidaràs d’un entrenador?
R: L’actitud i el compromís marcaran el
teu camí.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?
R: Em quedo amb 2,
Sergio Auré gran porter, i Marc Alegre,
cosí germà meu, per
la seua gran qualitat i
elegància com a jugador.
P: El més divertit?
R: Josep Reverté.
P: Si un nen se t’acosta i et demana un
consell, què li diries?
R: Per ser un bon futbolista s’han de tenir
moltes qualitats, però
el més important és el
treball dia a dia, la
constància i la dedicació que un hi posa.

XX

I sobretot, en els
moments més complicats, confiar en un
mateix.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Les bones amistats
que m’he emportat
any rere any i sobretot l’aprenentatge en
cada entrenament i
partit.
P: La frase més bonica
que t’ha dit un defensa...
R: Si em tornes a fer
un ‘canyo’, t’aixecaré
pels aires...
P: Per què el futbol a
l’Ebre el vivim amb
tanta intensitat?
R: Penso que abans es
vivia en més intensitat
que ara, anava moltíssima
gent
als
camps, però ara tampoc està gens malament, de vegades
veus algun partit de
3a. divisió per la televisió i t’adones que hi
ha més gent a partits
de la nostra 3a. catalana. També cada
vegada estan venint
més jugadors de la
part de Tarragona,
això fa que es vegi
més bon futbol i que
la gent vagi a veure el
seu equip.
P: Jugadors que
admires?
R: Admiro al gran Leo
Messi, qualsevol jugador o aficionat al fut-

bol sap que mai tornarem a veure un
jugador com ell. Es
únic i irrepetible.
També Luis Suárez,
un killer de l’àrea.
P: L’any passat vau
perdre al Perelló i us
vau quedar sense
opcions en la penúltima
jornada.
Diumenge, amb l’empat, també contra el
Perelló, les opcions ja
són complicades.
R: Sí. Una llàstima
perquè hem fet una
gran temporada, malgrat les adversitat que
hem tingut en forma
de
baixes.
Però
Bartolo i Albert han
sabut regenerar l’equip. Ens quedem a
les portes però és
important
que
l’Aldeana sigui un
equip cada temporada capdavanter en
una categoria complicada com aquesta.
P: Portes 21 gols,
esperant ofertes?
R: L’Aldea és el meu
poble i l’Aldeana el
meu club. I per mi és
un orgull defensar la
samarreta grogueta.
Si arriba alguna proposta l’escoltaré i, tot
i que em costaria molt
marxar, llavors decidiria si ho faig, sempre
que sigui per millorar i
per seguir aprenent i
millorant.

PROPER:

DANI BEL
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MÉS EBRE RECOMANA

Agredolç de pollastre
amb pinya

INGREDIENTS:
· 1 kg de pit de pollastre a daus
· 2 rodanxes de pinya en almívar
· 1 got de suc de pinya en almívar
· Brou de pollastre
· 2 pebrots verds
· 2 pastanagues
· 1 ceba grossa
· Pebre negre
· Oli d'oliva
· Sal
PER FER LA PICADA:
· 1 cullerada de "maizena"
· 4 cullerades d'oli d'oliva
· 3 cullerades de vinagre de vi blanc
· 1 cullerada de salsa de soja
· Vinagre balsàmic de Mòdena i llavors de sèsam
per a la decoració del plat (optatiu).

ELABORACIÓ:
Preparem tots els ingredients. Necessitarem un pot
gran de pinya més que res pel suc, ja que només
utilitzarem dues rodanxes de pinya. Rentem bé el
pollastre i el tallem a daus. Tallem els pebrots
verds, les pastanagues i la ceba a daus grossos.
Preparem un got amb l'almívar de la pinya. Posem
un bon raig d'oli a escalfar. Salem i empebrem el
pollastre i el daurem una mica a foc fort uns 5
minuts. Incorporem la verdura i ho remenem tot
junt també uns 5 minuts. Afegim el brou de pollastre que hem escalfat prèviament. (Si no en teniu,
podeu comprar-lo ja fet o utilitzar aigua amb una
pastilla de brou concentrat). Afegirem el got del suc
de l'almívar de pinya. Ho tapem i deixem coure uns
15-20 minuts a foc mitjà. Mentre preparem la vinagreta que incorporarem al guisat. 1 cullerada gran
de soja, 3 cullerades de vinagre, 4 cullerades d'oli i
1 de "maizena "per lligar la salsa. Ho remenem bé
per desfer la farina de blat de moro. Tallem les
dues rodanxes de pinya a dauets i quan el pollastre
ja és cuit incorporem la pinya i la vinagreta.
Remenem i ho deixem coure 10 minuts. Podem
decorar el plat amb llavors de sèsam (optatiu).
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

22/9 al 22/10

MÉS EBRE RECOMANA

La posició de Venus en la teva casa onze indica que els teus amics i la teva capacitat de
relacionar-te et portaran sorpreses molt agradables. Avui l’estómac és el teu punt feble.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Pots conèixer algú . Milloren i s’amplien bastant les teves relacions personals . Respecte
a la teva salut , potser avui estaràs especialment sensible a les influències del teu entorn.

Sentiràs com t’envaeix un aire de renovació
en les teves relacions de parella. Moltes
coses estan canviant. No tot ho tens tan
clar, de vegades t’assalten els dubtes.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses de
l’amor. Respecte a la teva salut , no acumulis cansament.

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa
vuit indica importants canvis en la manera de
comunicar-te amb la teva parella . Avui és un
dia on el que el més et ve de gust és desconnectar.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Mercuri i el Sol transitant pel teu signe indiquen un període favorable per utilitzar el teu
magnetisme amb mestratge. Intenta fer
esport , dónali vida als teus músculs.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4
El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una excessiva confiança en les teves pròpies possibilitats . No pensis que mai et posaràs malalt.
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SOLUCIÓ

METEOROLOGÍA

Les teves relacions amoroses passen per
un període molt actiu i excitant. Respecte a
la teva salut, alguna cosa està canviant en el
teu interior.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte a la
teva salut, inventa’t una activitat que et diverteixi que t’obligui a fer una mica d’exercici.

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d’estar una mica més en contacte amb tu mateixa.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

En aquest dies començaràs a relacionar-te
amb gent que et proporcionarà interessants
contactes. Intenta practicar medicina preventiva o tècniques de relaxació

En assumptes d’amor, avui trauràs a relluir el
teu costat més protector i generós. Seria
recomanable que et decantessis per estalviar energia durant aquest dies.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)
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IMMOBILIARIAÑ

COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
Prim
Tel.
General
977576137
LLoguer.
L'Ampolla.
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.

SOLAR EN VENTA
RIBARROJA
CON PROYECTO

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

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net

classificats

www.mesebre.cat

23

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

SERVEISÑ

JOAN
PRE - JUBILAT

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

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

sense càrregues

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.680 968 290

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!

VARIS Ñ

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

PUBLICITAT

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

PUBLICITAT
877 180 170

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

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

