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Acte de presentació dels CSIT World Sports Games que se celebraran el 2019 a les Terres de l’Ebre

Avui és notícia

Els CSIT World Sports Games se celebren cada dos anys i poden arribar a atreure fins a 10.000 esportistes d'arreu del món. El 2019 tindran lloc
al nostre territori. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha manifestat que no només és un projecte de Tortosa i de les Terres de l'Ebre, sinó de tot
un país. Les subseus dels jocs populars ja confirmades són: Amposta, Gandesa, Móra d'Ebre, Deltebre i la Ràpita i es manté oberta la possibilitat
d'incorporar-ne de noves. A la foto, àmplia representació d’alcaldes i regidors dels municipis que acolliran els Jocs.
P4

Ascó. Des de la Ribera d’Ebre s’exigeixen Tortosa. Prop d’un centenar de projeccions
a l’Estat més inversions en infraestructures de 12 països estrenaran a Tortosa el festival
de cinema terres Catalunya.
per complir el PENTA.
P24
P3

Esports. El CD Tortosa és campió de la
Segona catalana i puja a la Primera, en
guanyar el Segur per 4-2.
P11
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Una setmana inquietant

Ens hauríem d'alarmar els recents incidents que han ocorregut aquests últims dies? Dimarts, pocs minuts abans de les dues de la matinada, quan la majoria de
la població està descansant i gaudint de la quietud d'un repòs tranquil·litzador i reparador, sonava l'alarma, no la del temible despertador, no. Sonava la inquietant campanada que alertava que alguna cosa grossa estava passant. Es tractava d'una alerta a la central nuclear d'Ascó. Seguint el «protocol», la central va
notificar l'alerta d'emergència al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) "per incendi de duració superior a 10 minuts"... Passada hora i mitja, és a dir prop de dos
quarts de quatre de la matinada es va desclassificar l'alerta d'emergència, això sí, la central va quedar en situació de prealerta fins a les set de la matinada. La
crida per exigir inversions per poder complir el PENTA (Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona) és de vital importància, sobretot en nuclears que ja han complert
el límit de vida. D’altra banda aquest mateix dimecres va descarrilar un tren entre Ascó i Móra la Nova deixant sense servei aquest tram...
Millors infraestructures i xarxes ferroviàries i un PENTA JA!
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Aclariments del coordinador del
futbol base de la UE Rapitenca
Davant les acusacions formulades per un dels candidats a la
presidència de la UE Rapitenca, a Canal Terres de l’Ebre, al
programa de Michel, voldria matitzar uns quants punts:
-Fa 14 anys que soc treballador de l’entitat (3 com a entrenador i 11 com a
coordinador). Han passat diferents juntes i he tingut la confiança de totes per a
treballar en elles. En cap moment he fet la meva feina per interessos personals
ni econòmics, ja que les hores que comporta aquesta tasca no es veuen reflexades amb el sou que es percep. Mai podrà dir ningú que cap familiar meu s’ha
vist beneficiat per la meva condició de coordinador. En contra de la meva
voluntat aquesta temporada i ell sap qui ha estat beneficiat un jugador aportant-me molts problemes amb pares i jugadors.
-L’acusació de manipular les eleccions per part dels entrenadors del club són falses. Manipular les eleccions es anar a un plató de televisió i destacar que s’han
perdut dos lligues als despatxos. Sí, s’han perdut i demanem disculpes novament. Però degut a les gestions realitzades l’Aleví C ha disputat una lligueta de
campions sense ser-ho i que finalment ha acabat guanyant. El cadet B és virtualment equip de preferent i que degut a la impugnació s’ha resolt un tema a
la Federació que feia 5 anys que s’arrastrava. Això no cal dir-ho, és millor desvirtuar la tasca meva com a coordinador.
Quan fa 11 anys agafo la coordinació del futbol base érem un club amb tots els
equips a primera divisió i un equip per categoria. En molt de treball hem arribat
a ser on som ara, un referent a la província de Tarragona. Precisament estem
davant la millor temporada del futbol base rapitenc, on s’assoliran més ascensos
a preferents i més equips hauran guanyat els seus respectius campionats.
Evidentment ens equivoquem, i hem de millorar per suposat, com tots.
-Mai cap equip ha anat a jugar un partit sense cap entrenador, ja que si l’entrenador de qualsevol equip no pot anar va un entrenador d’un altre equip.
-Els pares del futbol base, siguin de la Ràpita o de fora, paguen el seu carnet
per tant tenen tot el dret de votar a unes eleccions.
-Per a estar al càrrec que he estat aquests anys es necessita una titulació de
coordinador, de la qual disposo.
-Estaria bé que quan es parla de les categories del futbol base s’estigués informat. Es parla de pujar l’aleví i infantil a Nacional, categories que no existeixen.
En Aleví estem a la categoria més alta que podem jugar.
-Des que sóc coordinador del club sempre he tingut un coordinador de camp,
exceptuant aquesta temporada. Per tant aquesta figura ja estava inventada.
Aclarir que jo estaré sempre al costat de les persones que confien en mi i volen
el bé del futbol base rapitenc i no de les persones que tiren per terra la feina
realitzada durant aquests anys.
Visca la rapitenca! Trikitri.
Enrique Lucas
Coordinador futbol base UE Rapitenca

Avanç del nou planejament
municipal de Deltebre
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, Agustí Serra, ha emès aquest dijous un primer informe favorable a l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) de Deltebre. El POUM recull la singularitat d’aquest
municipi creat el 1977, que ocupa més de 106 km2 i se situa
només a 6 metres per sobre del nivell del mar. Tot el seu terme
està integrat per terrenys del delta de l’Ebre, fet que implica que
tot el sòl es troba protegit i, a més, situat en zona inundable.
L’Ajuntament de Deltebre va iniciar la tramitació d’un POUM
l’any 2007, que no es va arriba a completar i que s’emmarcava
en un moment d’expansió econòmica, preveient grans desenvolupaments que, anys després, es veuen injustificats. El POUM
que ara impulsa es basa en el reciclatge urbà front les noves
extensions, en la justificació econòmica i social dels creixements
i en defensar les característiques pròpies del municipi en comptes d’un model estàndard.
El Pla limitarà el nou creixement a l’àrea que ja està classificada
com a sòl urbà, adaptant-la a les tipologies d’habitatge que
millor s’adapten a la forma de vida del delta. Les noves expansions consideraran els espais buits entre els nuclis històrics de la
Cava i Jesús i Maria. El POUM impulsarà la recuperació de les
edificacions històriques del municipi per nous usos econòmics
complementaris a l’agricultura tradicional.
A més, el document presta especial atenció als aspectes
ambientals, vetllant perquè el planejament incorpori mesures
per pal·liar els riscos d’inundabilitat i per mitigar els efectes del
canvi climàtic en un emplaçament tan sensible com el delta de
l’Ebre.
Pel que fa als espais oberts, el POUM es fixarà sobretot en les
àrees situades entre els assentaments i els espais naturals, que
es veuen com les més indicades per acollir usos agroindustrials.
L’avanç de POUM vol incrementar el sistema d’espais lliures
tant a l’interior del nucli urbà com al seu entorn, emfasitzant l’atenció a les dues façanes de Deltebre: el riu al costat sud i la
carretera i el canal al costat nord.

PER INCENTIVAR L’ACTIVITAT EMPRENEDORA

Conveni entre Baix Ebre Innova i MicroBank

VISTIPLAU DEFINITIU

Últim tràmit per al POUM de l’Ametlla
La Comissió d’urbanisme ha
aprovat el text refós del POUM
de l’Ametlla de Mar, que ara es
podrà publicar al Diari Oficial de
la Generalitat (DOGC) i entrar en
vigor. El POUM es va aprovar
definitivament el 2008, però la
seva executivitat va quedar pendent de presentar un text refós
amb algunes prescripcions. Els
diversos textos que es van anar elaborant van ser recorreguts als tribunals i fins
ara no havia estat possible donar el vistiplau definitiu.
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La Ribera d’Ebre exigeix a l'Estat 'més inversions'
en infraestructures per complir el PENTA
Un tren de mercaderies va descarrilar dimecres entre Ascó i Móra la Nova
Un tren de mercaderies
de l'empresa Transfesa va
descarrilar aquest dimecres al matí entre Ascó i
Móra la Nova i va deixar
sense servei aquest tram
de l'R15, segons va informar Renfe. La companyia
va habilitar un servei
alternatiu per carretera
entre aquests dos municipis mentre no es retiri el
comboi accidentat. El
descarrilament es va produir poc abans de dos
quarts d'onze del matí.
La circulació de trens a la
línia R15 de Renfe es va
normalitzar a les 19.45 h
d’aquest dimecres després d’haver estat alterada més de 9 hores.
Segons va comunicar la
companyia ferroviària, 7
trens i 160 passatgers van
resultar afectats per la
incidència.

Es repeteix
Es dóna la circumstància
que fa només un any ja
va descarrilar un altre
tren de mercaderies a la
zona, que va deixar el
tram fora de servei
durant diversos dies.
Segons informa ebredigital.cat, un greuje que l'alcalde d'Ascó, Josep Maria
Buixeda, reclama s'ha de
solucionar ja i per aquest
motiu "exigeix" les inversions necessaries per adequar les carreretes i la
xarxa ferroviari per complir el PENTA (Pla
d'Emergència Nuclear de
Tarragona). Buixeda fa
una crida i "invita" als sis
diputats del territori que
hi ha a Madrid per a que
visiten la zona.

Passatgers baixant del tren a l'estació d'Ascó per fer transbord als busos i poder continuar el trajecte.
Foto: ACN

Buixeda reclama adequar les carreteres i la xarxa ferroviària
per complir el Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona
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DIMARTS

Incendi a la
central nuclear
d’Ascó
El delegat del govern
espanyol a Catalunya,
Enric Millo, va assegurar
que "en cap moment hi
ha hagut perill" de contaminació
radiològica
"de cap mena" davant
l'emergència que va provocar un incendi aquest
dimarts de matinada a la
central nuclear Ascó I.
Millo va explicar, en una
entrevista a Catalunya
Ràdio, que el Pla
d'Emergència Nuclear, el
qual presideix, va funcionar "correctament" i que
es va mantenir activat
"per prudència" fins que
el Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) va donar
l'incident per resolt.
L'operatiu va estar en
funcionament des de
quarts de tres de la matinada fins a quarts de vuit
del matí.

Creació d’una Comissió d’Investigació
al Senat pel cas Castor

L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
notifica 7 agressions a personal sanitari

‘Cal investigar, determinar i depurar les responsabilitats’

Durant el 2016

Aquest dimarts Esquerra Republicana ha demanat la creació d’una comissió d’investigació al Senat sobre el magatzem de gas Castor, després de fer-se públic l’informe
de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), que el govern espanyol anunciés
l’estudi del desmantellament de les instal·lacions i que diferents informacions apuntessin possibles irregularitats en el procediment de contractació de l’empresa constructora. El grup parlamentari dels republicans s’ha sumat a la petició impulsada per
Compromís, juntament amb Podemos i el grup territorial del PDeCAT, en considerar
que cal revisar, investigar i estudiar tot el procés d’estudi, licitació i execució del projecte. El senador republicà Miquel Aubà ha explicat que cal ‘investigar, determinar i
depurar les responsabilitats d'aquells que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar
la posada en funcionament del Castor; un projecte nefast tant des del punt de vista
econòmic com mediambiental’. En aquest sentit, considera que ‘tant socialistes com
populars han de donar explicacions’ per un projecte que ‘des del minut zero ha estat
un despropòsit, basat en un seguit d’irregularitats per beneficiar els de sempre, i a
sobre, sense tenir en compte els avisos reiterats del territori’.

L’Institut Català de la Salut va registrar 490 agressions a professionals sanitaris, 58 d’elles físiques.
És una xifra lleugerament més baixa, en 11 casos,
que la del 2015, però superior a la del 2014, en
què només se’n van donar 421. Més de la meitat
d’aquestes agressions les van patir els metges i es
van donar sobretot a l’atenció primària. A
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l’ICS va
registrar 7 agressions. Segons ebredigital.cat,
l’ICS ha dut a terme diverses accions per fer front
a les situacions de violència rebuda pels treballadors sanitaris. Es treballa amb la coordinació dels
Mossos d’Esquadra i es posen en marxa mesures de protecció passiva com són la instal·lació de càmeres de seguretat o la introducció de sistemes d’alerta en l’ordinador,
a banda de l’augment de la vigilància de seguretat.
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Tortosa presenta el
World Sports Games
Poden atreure fins a 10.000 esportistes d'arreu del món

Presentació dels jocs.

Tortosa comença a escalfar motors i aquest dissabte ja
ha presentat a entitats, associacions i clubs esportius
de les Terres de l'Ebre els CSIT World Sports Games
que se celebraran a la ciutat el 2019. L'esdeveniment
se celebra cada dos anys i pot arribar a atreure fins a
10.000 esportistes d'arreu del món. L'alcalde, Ferran
Bel, ha qualificat el projecte "no només de Tortosa i
les Terres de l'Ebre, sinó de tot un país" i per això ha
animat als ciutadans a sumar-s'hi: "requereix la complicitat de tota la societat civil", ha afegit. A l'acte hi
ha participat la consellera de Presidència, Neus
Munté, que ha apuntat que els Jocs tindran un "gran
impacte" per al país perquè permetran que Catalunya
s'ubiqui "més i millor en el context internacional".
L’acte s'ha celebrat a l'Espai Sant Domènec.

Comença la pesca de tonyina
Avui divendres
La flota de la companyia tonyinaire Balfegó de l'Ametlla
de Mar salparà avui divendres per iniciar la campanya de
pesca de túnids al calador balear.
Com en anteriors campanyes, enguany, als dos vaixells
de cerca de Balfegó (La Frau i Tio Gel Segon), s'uneixen
dues embarcacions espanyoles amb base a l'Ametla de
Mar (Leonardo Brull Segon i Gepus) i cinc més de nacionalitat francesa. La flota es completarà amb catorze
embarcacions auxiliars. Es preveu que la campanya de
pesca de tonyina roja de Balfegó generi fins a dos-cents
llocs de treball directes. El termini per capturar la quota
assignada, enguany de 1.650 tones de túnids, és d'un
mes, fins al 24 de juny, però en els últims anys s'ha assolit amb només quatre dies.

Any jubilar
Visita de Neus Munté
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència de la
Generalitat va visitar la Capella
de la Cinta a la Catedral de
Tortosa. La consellera, rebuda
pel Prior i el Primer Majordom
de la Reial Arxiconfraria, José
Maria Membrado i Francesc
Viñes, va rebre les oportunes
expliacions al voltant dels actes
del 4r centenari de l'entitat.
D’altra banda, informar que la
segona peregrinació de l’Any
Jubilar portarà el nou reliquiari
de la Cinta a Àvila i Cuenca.

‘La Vaca
Margarita’
Agricultura està buscant una solució al conflicte creat arran d'informar
als propietaris d'una vaca
de Tortosa que s'havia de
sacrificar per complir la
llei. La Generalitat va informar el propietari de la
infracció comesa, de la
sanció corresponent, i
que l'actuació prevista
per la normativa en cas
que no es pogués arribar
a acreditar la traçabilitat i
identificació de l'animal
era el sacrifici. A través de
les xarxes socials, l'entitat
'El Hogar ProVegan' va
iniciar una campanya de
recollida de signatures,
més de 150.000, que
aquest dimecres han registrat al Parlament de Catalunya per demanar una
excepció en el cas de la vaca 'Margarita'. L'entitat s'ha fet amb la propietat de
l'animal i l'ha traslladat a
un santuari d'animals al
Priorat. La Generalitat ha
admès que el trasllat sense
autorització "complica" la
resolució del conflicte.
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Enric Roig (PSC) es postula
com alternativa al govern
‘Tortosa necessita un canvi de rumb’

Quan falten dos anys per a les eleccions municipals, el
grup del PSC a Tortosa s’ha postulat aquest dimecres
com l’alternativa al govern de Ferran Bel.
El portaveu socialista, Enric Roig, ha enumerat una llarga
llista de les actuacions pendents de desenvolupar i de les
polítiques que considera desencertades fetes durant els
últims tres mandats, fet que demostrarien per als socialistes que Tortosa necessita un canvi de rumb a
l’Ajuntament.
Qüestions com els grans projectes de la piscina o el pont,
però també d’àmbit més modest, com l’anunciada zona
d’oci que no arriba; la que qualifica de “nul·la” promoció
econòmica, amb una Expoebre en crisi com a exemple;
fins a arribar a la reforma de la plaça Alfons o el manteniment de la via pública. Roig assenyala que els governs
de Ferran Bel no tenen timó, i critica especialment que 6
dels 10 anys que ha governat ho hagi fet amb ERC.

Trajectes amb Euromed cap al sud
Es reclama que es pugui fer-ne ús per anar a Castelló o València
Un grup de diputats del Parlament i activistes de la
Plataforma Trens Dignes viatjaran el pròxim 7 de juny
des de les Terres de l'Ebre fins a Castelló en Euromed
per reclamar que els usuaris del territori puguin utilitzar també aquest servei cap al sud. Tot i que els combois ja s'aturen a l'estació de l'Aldea des del passat
mes de novembre, els únics trajectes per als quals s'hi
pot adquirir bitllets són per a Tarragona i Barcelona,
però no en cap cas per a Castelló, València o Alacant.
La Plataforma, que organitza la protesta, precisa que
no reivindiquen cap nova aturada ni cap tracte tarifari
especial, únicament que els viatgers puguin fer ús
dels Euromed que s'aturen a l'Aldea pagant el preu
comercial que correspongui.

EN UN MINUT

Més notícies
retreu
la
*MOVEM
"minsa" participació dels
primers pressupostos participatius de Tortosa i per
això presentarà al proper
ple una moció per millorarlos. Consideren que la primera experiència ha estat
un ‘fracàs’ per la baixa la
participació, la tipologia de
les propostes i per la falta
de consens amb l’oposició i
les associacions de veïns.
*FLIX:
L'Agència de
Residus ha acabat els sondejos i les prospeccions en
els cinc punts de l'exterior
de la fàbrica d'Ercros, on hi
ha indicis que hi ha residus
tòxics enterrats per l'empresa química des de fa
dècades. Ara caldrà esperar
el resultat per determinar si
és necessari fer-hi més
excavacions o si es fa un
pla de sanejament del sòl.
D’altra banda, informar
que Ercros incrementa 10
MEUR les inversions del pla
d'adaptació al canvi tecnològic.
*EL PROJECTE HOSPITALITAT DE JAUME VIDAL
ha guanyat per votació
popular la tercera edició de
la convocatòria d’art públic
i instal·lacions a espais singulars Terres de l’Ebre XYZ.
Enguany aquest projecte
proposa connectar i intervenir artísticament la torre
de la Carrova, a Amposta, i
la de Campredó.
*FREGINALS: segona edició de FreginARTS, fira
d'artesania, reciclatge i
gastronomia del Montsià.
Diumenge 28 de maig.
*ARNES: 14ena Festa de la
Mel, aquest cap de setmana.

El Montsià, inclòs en un projecte de
recerca per frenar la desacceleració
econòmica de zones perifèriques
La comarca del Montsià formarà part
d’un projecte europeu de recerca que
vol desenvolupar estratègies per revertir
els efectes de “marginalització” de les
zones perifèriques interiors (Inner
Periphery) proposant-hi, entre d’altres,
l’aplicació de polítiques de cohesió de la
Unió Europea. Segons ebredigital.cat, el
projecte el lidera i coordina el Grup de
Recerca Local Sustainability, que pertany a l'Institut Interuniversitari de
Desenvolupament
Local
de
la
Universitat de València (IIDL-UV). Ha

estat precisament la IIDL-UV qui ha triat
el Montsià com a cas d’estudi en el marc
d’aquest projecte de recerca europeu.
L’IIDL-UV ha considerat que la comarca
ebrenca encaixa en el concepte d’Inner
Periphery, amb el qual es defineixen
aquells territoris que pateixen processos
i cicles evolutius que les mantenen desconnectades de les xarxes i dels centres
de poder i en una situació d’estancament de l’economia i la qualitat de vida
dels seus habitants.
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Més notícies
*AMPOSTA: Dos persones van morir aquest
dilluns en un xoc frontal
entre un turisme i un
camió al punt quilomètric 9 de la TV-3405, la
carretera que connecta
Amposta amb la platja
dels Eucaliptus. Les dues
víctimes mortals foren els
dos ocupants del cotxe,
mentre que el conductor
del camió va resultar ferit
greu.
*L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA i PIMEC
firmen un conveni de
col·laboració que servirà
per assessorar a les petites i mitjanes empreses
locals. Entre les accions,
hi haurà activitats formatives per a les empreses.
*AMPOSTA: ESTADES
D'ESTIU. Aquest any hi
ha diverses novetats amb
tres programes: Estades
d'estiu, el Delta Summer
Camp i les Estades Plus.
*DIMECRES es va presentar el Cupó de
l'ONCE que amb motiu
del Centenari de la
Filharmònica d'Amposta
s'emetrà el 8 de juny.
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Delta Bikers, la primera
concentració de motos
A Amposta, aquest cap de setmana

Presentació de la Trobada Delta Bikers.
Dimarts es va presentar a l'Ajuntament d'Amposta la I Trobada Delta
Bikers d'Amposta, una trobada organitzada pel Moto Club Amposta, Delta Bikers Amposta, Harley-Davidson Tarraco i l’Ajuntament. Aquesta trobada, que tindrà lloc al Parc dels Xiribecs des d’avui i fins diumenge, està
pensada com un cap de setmana per als aficionats a les motos i obert a
la participació de tot tipus de motos. S'espera la inscripció d'entre 350 i
500 motos vingudes de les Terres de l'Ebre i també de fora, com de Tarragona o de Lleida. Aquestes motos es volen convertir en tot un atractiu
turístic per als amants de les dos rodes que durant un cap de setmana podran gaudir, per exemple, del grup de Harley-Davidson Tarraco que baixaran expressament per a la trobada.
Durant el cap de setmana s'hi realitzaran diverses activitats tant per als
aficionats a les motos com per aquells que no ho són. El mateix alcalde,
Adam Tomàs, definia aquesta trobada com «una bona manera de dinamitzar el territori».

5

«Els ciutadans que no poden pagar una
hipoteca han de rebre una prestació»
Moció del PSC Amposta
«No és just ni raonable
que els ampostins i
ampostines que ho
estan passant econòmicament molt malament per culpa de la
crisi no rebin cap ajuda
o prestació del seu
ajuntament. Per això
des del grup socialista
hem decidit impulsar
aquesta moció que,
espero, rebi el suport
de la resta de grups
perquè tan sols busca
la satisfacció d'una
necessitat real a peu de
carrer», així ho ha anunciat la regidora socialista a l'Ajuntament
d'Amposta Anna Tomàs. En concret, la moció del PSC demana establir una convocatòria d'ajuts al pagament de les quotes mensuals de
la hipoteca de la primera residència, per un temps limitat, destinat a
persones amb ingressos econòmics iguals o inferiors als 655,20 euros
mensuals. En cas de matrimoni el vàrem se situa en els 1.330,40
euros al mes. Cal recordar que són paràmetres de referència establerts en altres ajuts pel mateix ajuntament d'Amposta.
D'altra banda, el portaveu del PSC a l'ajuntament d'Amposta
Francesc Miró, presentarà també al ple una altra moció on es demana al consistori un «Arranjament integral del vial, entre la carretera
de St. Jaume i la rotonda de l'inici del carrer Tarradelles-Escola
Agrària, donat que és una de les principals entrades a la nostra ciutat.
Actualment aquest accés està en pèssimes condicions tant pel que fa
al ferm com a les proteccions laterals i la seva amplada, així com el
seu traçat que no s'adequa a l'intens trànsit rodat».
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DeltaFira tanca portes superant les
expectatives creades
Mescla va repartir gairebé 5.000 degustacions
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La Ràpita promociona l'alimentació
ecològica amb la Setmana Bio
del 3 al 9 de juny

DeltaFira va superar les expectatives.

Presentació de la Setmana BIO, aquest dilluns.

“Les xifres ens mostren que la ciutadania demanava el retorn d’aquesta fira i, per
aquest motiu, seguirem treballant per a què la DeltaFira tingui continuïtat per a
l’any vinent fent una passa més enllà”. Així s’ha manifestat l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, una vegada realitzada la cloenda de la Deltafira i havent estat aquesta
un èxit de participació.
A l’igual que l’any anterior, Mescla ha tornat a ser la protagonista de la fira. La mostra gastronòmica ha repartit gairebé 5.000 degustacions entre els visitants i ha
permès, tal com ha explicat Lluís Soler, “posar en valor la gastronomia de Deltebre
i de les Terres de l’Ebre”. Gairebé 100 empreses han participat en la mostra de gastronomia ja sigui mitjançant un expositor, degustacions o realitzant cuina en directe.
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat que “el retorn i impuls
de la DeltaFira era un dels nostres objectius ja que un municipi com el nostre ha de
disposar d’una fira digna que permeti mostrar el bo i millor del nostre municipi des
de totes les seves vessants”.
A banda de la DeltaFira, aquest cap de setmana Deltebre ha viscut un programa
complet d’actes i activitats per a tota la família. En aquest sentit, cal destacar, entre
molts altres, l’acte institucional dels 40 anys de Deltebre, amb la presència de la
consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, i la nit de gala dels
quintos i quintes del 99 que va aplegar 1.500 persones al recinte del Casal Esportiu
“Lo Salat”.

Del 3 al 9 de juny, La Ràpita acollirà per cinquena vegada la Setmana BIO, una iniciativa que promou el Departament d’Agricultura i en la qual hi prendran part aquesta
vegada quatre restaurants del municipi. A través de les propostes gastronòmiques que
oferiran els restauradors al llarg d’aquesta Setmana Bio 2017, durant la qual també s’oferiran diverses xerrades de conscienciació, l’objectiu és donar a conèixer els sistema de
producció i alimentació ecològica i promoure una alimentació saludable i energètica per
sorprendre els comensals.
La regidora de Turisme, Rosa Anglés, ha destacat aquest dilluns, en la presentació de
la Setmana Bio, que “cada any els restauradors que participen veuen un augment de
comensals interessats en aquesta oferta, i des de La Ràpita veiem important apostar-hi
perquè ens dirigim a un perfil de comensal que cada vegada més està interessat en fer
aquest viatge cap a una gastronomia saludable”.
Els restaurants Albert Guzmán, Llansola 1921, L’Heretgia dels Sabors i Ventall Freddy
són els que enguany ofereixen els menús bio.

Curs de Grafits a
Amposta, de l’artista
Lily Brik

Ensurt per un
incendi a Riumar,
aquest dimarts

Els Serveis Comarcals de Joventut del
Montsià han preparat, dins de l’oferta
formativa d’aquest estiu 2017 un
novedós curs sobre els grafits.
Aquesta formació tindrà lloc a
Amposta, del dia 10 fins al 14 de
juliol, però el tret que la caracteritza i
diferencia de qualsevol altra és que
serà impartida per Lily Brik, una jove
artista lleidatana que ha fet de la seva
passió, una professió. Mireia Serra,
que firma les seves obres amb el
pseudònim de Lily Brik en referència a
la musa del poeta rus, Vladímir
Mayakovski, va iniciar-se al món dels
grafits per casualitat i com una afició
de cap de setmana. La veritat però, és
que les seves obres han estat sempre
espectaculars i no podien deixar a
ningú indiferent; per aquest motiu,
els seus treballs van començar a ferse virals a les xarxes, va passar de
rebre encàrrecs a fer-se coneguda.

Ensurt dimarts a la nit a la urbanització de Riumar, a Deltebre. Un incendi
en una zona de canyes i matoll va
provocar que els Bombers haguessen
de desallotjar preventivament diversos veïns dels xalets de la zona, pel
fum.
L’avís es va produir a les 8 del vespre,
i l’incendi va començar al marge d’un
camí agrícola, segons han explicat els
Bombers.
Segons informa ebredigital.cat, hi
van desplaçar 6 dotacions terrestres,
juntament amb altres equips d’emergències dels Mossos d’Esquadra,
la Policia Local i una ambulància, tot
i que finalment no hi va haver cap
ferit. Les flames van cremar 3,7
hectàrees de vegetació i no van afectar cap dels habitatges. Poc abans de
les 11 els Bombers ja el van donar per
controlat.

Quatre restaurants rapitencs hi prenen part en aquesta edició: Albert
Guzman, Llansola 1921, L’Heretgia dels Sabors i Ventall Freddy.

Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del
Consell Comarcal del Baix Ebre
Per reduir l’índex d’atur a la comarca
El Consell Comarcal
del Baix Ebre ha
implantat
un
Dispositiu d'inserció
sociolaboral
amb l'objectiu de
reduir l'índex d'atur
de la població activa del Baix Ebre.
Aquest nou servei,
impulsat a través
del projecte Baix
Ebre Avant i amb la
implicació de tots
els ajuntaments i
EMDs de la comarca (a excepció de Tortosa que té competències pròpies), s'ha posat
en marxa després de detectar un dèficit en els serveis d'atenció a les persones desocupades que es presten actualment al Baix Ebre. És per aquesta raó, que el Dispositiu
acompanyarà les persones en el seu camí cap a la inserció al mercat laboral, a la vegada que treballarà amb les empreses de la comarca per detectar les seves necessitats
laborals, oferint un servei d'intermediació per connectar ofertes de treball amb persones que busquen feina.
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Més notícies
*MÓRA
D’EBRE:
Litterarum,
Fira
d’Espectacles Literaris,
que tindrà lloc del 25 al
28 de maig, celebra
enguany la seva desena
edició amb un dia més de
programació i refermant
la simbiosi creativa entre
arts escèniques i literatura. Així, en aquesta ocasió s'han programat més
de trenta espectacles,
gairebé el doble que el
2016, inspirats en una
vintena d'autors dels
Països Catalans (més
informació a les planes
12 i 13).
*MÓRA
D’EBRE:
Aquesta
setmana,
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha començat les
obres d’arranjament de
diversos camins del terme
municipal.
Concretament, s’intervé
als
camins
de
les
Molineres, del Sovarrec,
de les Solanes i de les
Comes.
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El monument franquista del
Coll del Moro serà retirat al juny

Ascó torna a ser
l’escenari de l’artesania

La Diputació ha adjudicat els treballs

Mostra d’Arts i Oficis i fira Tastavin’s, el cap de setmana passat

Inauguració de la Mostra.
Ascó va gaudir, el cap de setmana passat, de la X Mostra d’Arts i Oficis i el V
Tastavin’s, dues fires que van omplir
durant dos dies els carrers del nucli antic
del municipi de demostracions d’oficis
antics i cellers de les DO Priorat,
Tarragona, Terra Alta i Montsant.
La inauguració de la fira va anar a càrrec
del delegat del Govern de la Generalitat

a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier
Pallarès, i de l’Alcalde d’Ascó, Josep
Maria Buixeda, que van estar acompanyats per la resta del consistori d’Ascó,
per la presidenta del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, i
d’alcaldes i regidors de la comarca. La
mostra va concentrar més de 70 artesans d’arreu de Catalunya.

VIII Concurs de Treballs de Recerca de BAT

El monòlit franquista del Coll del Moro té els dies comptats. La Diputació de Tarragona ja ha adjudicat els treballs per retirar-lo i, en pocs dies començarà el trasllat
dels blocs de pedra al Centre d'Estudis de la Batalla de
l'Ebre (CEBE), a Gandesa. Està previst que l'actuació s'inicie en pocs dies i es podrien allargar tot un mes.
L'espai del Coll del Moro va servir com a observatori a
Francisco Franco durant la Batalla de l'Ebre i, l'any 1952,
la Diputació va construir-hi un monument per commemorar els quinze anys de la victòria del bàndol nacional
a l'Ebre, que va desembocar amb el triomf final dels
nacionals durant la Guerra Civil Espanyola.

Millora del traçat de la TV-2237 entre La Palma i Vinebre

Sobre la Ribera d’Ebre
“Quina és l’herència
mediambiental
que
volem deixar a les
futures generacions?”.
Amb aquesta invitació
a la reflexió acabava
l’exposició d’Ariadna
Julian Martos, l’alumna
de segon curs de
Batxillerat Científic de
l’institut de Flix que es
va endur el premi del
VIII
Concurs
de
Treballs de Recerca de
BAT sobre la Ribera d’Ebre que organitza el Centre d’Estudis (CERE). Dos alumnes
de l’institut Julio Antonio de Móra d’Ebre, foren finalistes del premi: La gent de la
riuada, de Joan Ventura, i L’estudi del poema l’aiguat, de Roc Aragonès.

Les obres de millora de la carretera TV-2237 que connecta La
Palma d'Ebre amb Vinebre obligaran a tallar al trànsit aquesta
via titularitat de la Diputació de
Tarragona durant un mes i mig.
Les restriccions han començat
aquest dilluns 29 de maig i s'allargaran fins al 18 de juliol,
afectant al trànsit les 24 hores
del dia. Entre les tasques que es
duen a terme a la TV-2237 hi ha la millora del traçat de la via i dels vorals i l'ampliació de fins a 7 metres de la carretera. En conjunt, aquestes obres permetran guanyar
en seguretat viària. A conseqüència de l'afectació prevista a la TV-2237, els vehicles
que circulin entre Vinebre i La Palma d'Ebre ho hauran de fer per la C-12 i la T-703
passant per Flix i Ascó.

El transit estarà tallat fins el 18 de juliol
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Tret de sortida a les Jornades
Gastronòmiques del Llagostí

*LA SÉNIA: l’oficina del
Síndic hi serà el 31 de
maig, atenent a l'Espai
Jove, passeig de La
Clotada, 7, planta baixa, a
totes les persones que
vulguin fer consultes o
presentar queixes contra
les administracions i les
empreses que presten serveis d’interès general.
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I Jornada Castelera
a l’Adea
Demà dissabte

*LA RÀPITA: ahir dijous
es va posar en marxa el
Projecte d'estalvi d'aigua
a les escoles, una iniciativa
didàctica i de conscienciació entre els més petits
que durà a terme a les
escoles del municipi
Aigües de Catalunya amb
la
col·laboració
de
l'Ajuntament rapitenc.
*FREGINALS: diumenge
(11 h), inauguració de la
campanya que s’ha dut a
terme al municipi que més
va reciclar l'any 2015 al
Montsià. L'actuació ha
consistit en l'adquisició de
mobiliari urbà per a diferents punts del poble,
mobiliari fet amb envasos
reciclats,
gràcies
al
finançament d'Ecoembes i
Ecovidrio.

TERRES DE L’EBRE

De les Cases d’Alcanar, fins al 18 de juny

Serà la sisena edició de les Jornades.
Un any més, els restauradors d’Alcanar i les Cases s’uneixen per a presentar-nos les
seves millors receptes amb el llagostí com a protagonista principal. Amb aquestes jornades volen reconèixer la contribució dels pescadors de la Confraria de les Cases i de
tota la gent de la mar que, gràcies seu esforç i treball tradicional, fan arribar un producte únic i d’alta qualitat a les cuines dels restaurants del municipi. l’Alcalde
d’Alcanar, Alfons Montserrat, ha volgut tenir unes paraules d’agraïment per als restaurants de les Cases perquè “generació rere generació treballen de forma artesanal i
tenen un bon tracte amb el client, a qui li agrada gaudir del gust de la vida tranquil·la
del nostre municipi”.

Els restaurants: Cafè del Mar la Lluna, Can Manel, Casa Ramon,
El Nàutic les Cases, La Costa, La Marinada, Les Palmeres i Mareny

Nous equipaments oncològics
A les Terres de l’Ebre
El
directorvalor
territorial
deen
Salut,
Ismael Piñas,
ha anunciat
la
“Aportar
afegit
l’elaboració
i promoció
de l’oli
incorporació
nousAquest
equipaments
oncològics
l'Ebre.
de la Terra de
Alta”.
és l’objectiu
del aprojecte
Un nou accelerador
lineal avançat
substituirà
a l'actual
de
“Treball
a les 7 Comarques
- Terra
Alta Més”
que prol'Hospital
Santa
Creu
de
Jesús.
L'accelerador
lineal
es
fa
mou el servei d’Ocupació de Catalunya conjuntament
servir
per
a
tractar
tumors
en
pacient
en
càncer.
La
incoramb el Consell Comarcal i les empreses del sector.
poració
nova tecnologia
permetrà
proporcioSegons d'aquesta
ebredigital.cat,
aquest, és
un projecte
de
nar als pacients de Terres de l'Ebre tractaments més efiDesenvolupament Local, basat en la cooperació públicocaços, menys agressius i de menys durada. Així mateix,
privada, que posa en valor les persones, les empreses, el
tres mamògrafs d'última generació substituiran als
territori i els seus recursos, amb l’objectiu d’estimular
actuals de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, l'Hospital
l’activitat econòmica per generar ocupació i millorar la
Comarcal d'Amposta i de l'Institut de Diagnòstic per la
qualitat de vida de les persones.
imatge a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Aldea ha
informat que demà dissabte 27 de maig tindrà lloc al
municipi la 1a Jornada Castellera amb 3 colles invitades
(Xiquets de Vilaseca, Xiquets d'Alcover i Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta) i amb un concert de la cantautora
ebrenca Montse Castellà.

El jutjat desestima la petició dels veïns d'anul·lar l'enderroc
Dels apartaments afectats pel cas Turov d'Alcanar
El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona ha desestimat
la petició d'anul·lar l'enderroc dels apartaments afectats pel cas Turov
d'Alcanar. Els veïns havien adduït que havien patit indefensió al llarg del
procés judicial perquè no se'ls va donar la possibilitat de comparèixer des
d'un primer moment. Segons l’ACN, l'incident d'execució va fer suspendre l'enderroc ara fa un mes, de manera cautelar, fins que no es resolgués
aquest últim recurs dels afectats, però ara continuaria endavant un cop
desestimat. Amb tot, segons ha explicat l'advocat d'una vintena de propietaris, Llorenç Cortadella, el Jutjat ha apuntat que no es poden enderrocar els apartaments "fins que l'Ajuntament no hagi garantit que té a punt
la indemnització de tots els propietaris". Els afectats han de decidir ara si presenten un recurs d'apel·lació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) o si s'asseuen a negociar amb l'Ajuntament per la indemnització.
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L’ENTREVISTA
PARLEM AMB

Joan Piñol i Mora, Alcalde de Móra d'Ebre.

Isabel Carrasco

És una jornada idònia per a que els autors d'aquí puguin compartir les seves
experiències amb altres professionals del món del llibre, escriptors, editors
i llibreters de tot l'àmbit de parla catalana.
ACTUALITAT

XIV FIRA DEL LLIBRE
EBRENC I LITTERARUM
del 26 al 28 de maig
Aquest cap de setmana
Móra d'Ebre celebra la 14a
edició de la Fira del Llibre
Ebrenc i la 10a edició de
Litterarum amb espectacles literaris basats en la
literatura ebrenca. Per
conèixer totes les novetats
parlem amb: Joan Piñol i
Mora, Alcalde de Móra
d'Ebre.
ME: Aquest cap de setmana Móra d'Ebre tornarà a
ser el punt de trobada de
lectors, escriptors, editors i
artistes. Ens esperen moltes novetats! Comencem
per la Jornada del Llibre
Ebrenc que s'inicia avui
divendres 26 i que durarà
fins demà dissabte.
JP: Aquesta Jornada ha
esdevingut el punt de
referència de totes aquelles
persones que produeixen,
editen,
promocionen,
venen i llegeixen llibres fets
per autors o entitats de les
terres ebrenques o bé que
són de temàtica ebrenca. És
una jornada idònia per a
que els autors d'aquí
puguin compartir les seves
experiències amb altres
professionals del món del
llibre, escriptors, editors i llibreters de tot l'àmbit de
parla catalana.

ME: La plaça de la cultura
de Móra d'Ebre es transformarà amb una llibreria
gegant de 500 metres quadrats amb més de 2500
títols de temàtica ebrenca i
una trentena d'autors que
signaran llibres als visitants.
JP:
És
veritablement
impressionant veure cinccents metres quadrats, on
hi tenen estada els llibreters
col•laboradors que aporten
el material que es posa a la
venda, i estan agrupats
com una sola llibreria.
D'aquesta manera, el visitant pot passejar per l'interior de la carpa i té tots els
títols al seu abast. Fa goig
veure la carpa plena de
gent interessada en la cultura ebrenca que poden

triar entre més de dos mil
cinc-cents llibres i a més,
tenen als autors al seu
abast amb els que poden
canviar impressions o
demanar-los que els signin
els llibres.
ME: Enguany també tenim
com a novetat una samarreta que potència la nostra
identitat
JP: Cada any anem enriquint la promoció i la celebració de la Fira del llibre
amb nous elements divulgatius. Enguany ens venia
perfecte el fet de promocionar el mot ebrenc-a, ja
que ha estat un terme que
el Diccionari de la Llengua
Catalana ha incorporat
aquest passat mes d'abril i
que potencia la identitat

cultural del nostre territori.
Aquestes samarretes porten el missatge "Sóc
ebrenc-a" i la definició: De
l'Ebre o de les Terres de
l'Ebre. La samarreta es
vendrà durant els dies de la
Fira i després es podrà
comprar també a les llibreries de referència de la Fira.
Els beneficis de la venda
aniran
íntegrament
a
l'Associació Jeroni de
Moragas que treballa i promou tallers ocupacionals
amb persones discapacitades i són els productors
d'aquestes samarretes.

sobre literatura i vi on s'oferiran diversos tastos d'espectacles al voltant de la
literatura catalana i el vi.
Aquesta activitat està pensada, més que res, per a
biblioteques,
cellers
i
Ajuntaments que realitzen
activitats al voltant del vi.
Això ho farem al nou espai
de la fira i que el nomenem
Litterarum et Vinum. Allí es
podran assaborir vins de
diverses
denominacions
d'origen catalanes acompanyats de textos literaris i
imatges d'activitats realitzades en les biblioteques
del projecte "Biblioteques
amb D.O." impulsat pel
Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.

ME: Una altra de les novetats d'enguany: la fusió de
la literatura ebrenca i el vi.
JP: Enguany comptem amb
una mostra d'espectacles

ME: Una 10a edició de
Litterarum amb una gran
varietat d'espectacles.
JP: Diuen que el deu és el
número de la plenitud.

Quan una mostra destinada al cent per cent a la literatura assoleix el desè aniversari és tota la societat
que ens hem de felicitar.
Efectivament, hi haurà una
gran varietat d'espectacles
que donen visibilitat a tots
el que es mou al voltant de
la literatura i del món del llibre en llengua catalana.
Cada any quan tanquem
Litterarum i fem balanç de
tot plegat us puc ben assegurar que veiem com augmenta la presència de programadors i professionals
de l'àmbit de la gestió cultural i d'aquesta manera es
compleix el principal objectiu de Litterarum, el de
convèncer als agents especialitzats per a que incloguin en la programació les
diverses activitats que es
realitzen arreu dels territoris
de parla catalana.
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Darrera jornada
Diumenge es disputarà la
darrera jornada, tal com s’informa en les planes 14 i 16.
El Vilaseca, a la primera catalana, se salvarà si guanya al
Vista Alegre i si puja l’Olot a
la Segona B. Pel promig
punts/partit se salvaria, malgrat que S. Cugat o Masnou
guanyin. Si se salva el Vilaseca, s’aclaririen dubtes a la
Segona catalana on fins a set
equips lluitaran per evitar un
possible descens. Per tant,
màxima expectació. També
interés per conèixer, a Tercera, qui jugarà la promoció
d’ascens. I si hi ha compensació pel descens. En aquest
sentit, l’avantatge és que els
partits de Segona acabaran a
les 19 hs. I els de Tercera comencen a les 18. Al descans
se coneixerà la situació.

ESPORTS
ESPORTISTA RAPITENC UNIVERSAL

La Ràpita homenatja Albert Montañés
Ha deixat el tenis professional després de 18 anys
El tenista ebrenc amb
més projecció internacional,
Albert Montañés, va rebre
un emotiu homenatge, a la
seua ciutat natal, Sant Carles de la Ràpita. Un acte
que va servir per reconèixer
la trajectòria del rapitenc,
que va anunciar la seua retirada del tenis professional
després del Conde de Godó.
El consistori rapitenc va
voler així fer un reconeixement a un esportista de la
població que ha estat universal i que ha dut el nom
del municipi del Montsià
arreu del món.
Montañés va explicar els
seus nous projectes, sempre

Montañés va rebre un homenatge de l’Ajuntament rapitenc.

vinculats al tenis, amb la
creació d’una escola al club

del seu germà, Johnny.

REVERTÉ VA AVISAR QUE NO ES PRESENTARIA SI NO S’ENDARRERIEN LES ELECCIONS

Hernan Subirats serà el president de la UE Rapitenca
A l’assemblea del dia 9 de juny es farà oficial
Canal Terres de l'Ebre va fer un programa especial, el cap de setmana
passat, en motiu de les eleccions a la presidència de la UE Rapitenca. El
candidat Xavi Reverté va avisar que si no es canviava la data de les eleccions, previstes per diumenge dia 18, la seua candidatura no tiraria avant.
Reverté va denunciar “irregularetats en el procés. Han hagut socis que
han rebut missatges d’on havien d’anar a votar i a qui. Això s’ha d’aclarir.
I necessito més temps per fer-ho”. El programa el podeu veure en aquest
enllaç: http://canalte.xiptv.cat/minut-91/capitol/minut-91-especialeleccions-a-la-ue-rapitenca. Dilluns va haver-hi una reunió entre els candidats i el president actual, Ramon Muñoz, en la que a més de confirmarse que la data, un cop aprovada per la Federació, no es podia canviar, el
candidat Hernan va comunicar que no acceptava un canvi. D’aquesta forma, Reverté no va acabar fent oficial la seua candidatura. Hernan Subirats serà el nou president de la UE Rapitenca. El dia
9 de juny, en l'assemblea de socis del club, es farà oficial la nova directiva encapçalada per Hernan Subirats. D’altra banda,
informar que la Rapitenca acabarà la lliga diumenge, rebent el Morell (17h).

DESPRÉS DE 5 ANYS A SEGONA

El Tortosa és campió i puja a Primera catalana
El Tortosa va guanyar el Segur per 4 a
2 i és campió de segona catalana, a manca d'una jornada. L'equip d'Àngel Garcia
va sortir molt endollat i es va avançar
amb el 3-0, amb tres gols de 'Killer' Virgili. Però, de penal, el Segur, que es jugava la permanència, va marcar el 3-1 poc
abans del descans.
A la represa, al primer minut, relaxació
local i gol del Segur. Amb el 3-2, el partit
es va ajustar. El Tortosa va reaccionar i si
bé el Segur va disposar d'una ocasió per
empatar, els locals en van crear tres per a
decidir. El gol de la sentència el va marcar
Puig, a manca de 20 minuts. Al final, 4-2
i davant d'unes 1000 persones, el Tortosa que va celebrar un ascens després de
12 anys sense aconseguir-ne cap i després de fer-ne 5 que estava a la Segona catalana. Diumenge va haver-hi un programa especial a Canal Terres de l’Ebre, d’homenatge als campions (http://canalte.xiptv.cat/minut-91/capitol/minut-91-diumenge-21-de-maig). Avui divendres,
ofrena a la Verge a la catedral (20.15h) i posterior recepció oficial a l’Ajuntament (21h).
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Les eleccions i l’ascens del Tortosa
El dissabte vam fer un programa especial a
Canal Terres de l’Ebre, amb motiu de les eleccions a la UE Rapitenca. Unes eleccions que finalmet no es faran. Hernan serà el president. La
veritat és que al programa vaig veure a Hernan
segur d’ell mateix. Hi ha gent que em diu que
Hernan va ser políticament correcte però que qui decidirà serà
Fernando Garcia. Jo crec que Hernan va voler transmetre que no
estarà dirigit per ningú. I que arriba amb autoritat. Va dir que
Fernando se n’encarregarà de la parcel.la esportiva, dins dels
paràmetres marcats. I que aquests paràmetres són comptar amb
jugadors dels planters i aprofitar la seua producció. Segons Hernan, no és un objectiu prioritari pujar a Tercera i en aquest sentit
es perfila un projecte a mitjà termini. El temps demostrarà si tot
és d’aquesta forma. Sigui com vulgui, a la tele es va veure a un
Hernan reforçat. Per la seua part, Xavi Reverté, que en principi
era l’altre candidat, va anar a la televisió amb l’escopeta carregada i amb ganes de canvis, de que s’acabe el que, segons ell,
és un monopoli a la Rapitenca. Xavi va anunciar que hi havia
irregularetats en el procès i que volia endarrerir les eleccions. No
ha pogut ser i, per tant, no hi ha eleccions. Segurament, Reverté
tornarà a intentar ser president de la Rapitenca en el futur. Penso
que ha de presentar-se amb més temps d’antelació, si realment
vol ser el màxim responsable algun dia. No obstant, he de dir
que hi ha socis i gent de la Ràpita que, en alguns plantejaments
dels que va dir Xavi a la tele, no hi estan en desacord. Però bé,
ens hem quedat sense saber resultats.
Per acabar, el Tortosa ha estat campió i, d’aquesta forma, va
generar reivindicació després d’uns anys molt complicats, de patiment a Segona catalana. Jo crec que el president Arturo Llorca
seguirà però la bona notícia és que se sent dir que hi ha una alternativa, amb línia continuista, preparada per si, a la vegada,
apareix en el futur una altra opció amb altres idees. ¿Podrien haver-hi eleccions l’any vinent? Ja es veurà. Seguiré informant.

L’opinió de Joaquin Celma.

Juanjo Rovira, un geni
Juanjo Rovira ha estat jugador, entrenador, directiu i ara és
empresari i amant del futbol. Divendres passat mentre jo
estava a l'assaig de la meva obra de teatre, Juanjo em va
enviar un what: "Vols venir al Rayo-Nàstic?”. I sí. Me'n vaig
anar amb ell i allí vaig conèixer un Juanjo que no coneixia En
la seva salsa i en directe a la llotja vip del Rayo. Vaig comprovar com es mou...impressionant. ‘Petit però matón’. Sap
estar sempre en el moment precís, amb el seu caràcter
ebrenc però amb una intel·ligència d'un americà que va a per
totes. Té una empresa, juntament amb Amadeo Vilaró, ja de
22 treballadors i organitza el torneig de futbol base més
important del món, el MIC, amb 17 edicions i en el que
enguany van participar 270 equips de 40 països. 300 voluntaris van fer falta i el MIC s’ha ampliat amb un nou esport,
amb 60 equips de bàsquet. I com a bon mag i bon estratega,
divendres va presentar-se al concurs que va promoure la lliga
professional de futbol i ell va guanyar organitzar la "Liga
Genuine" per a persones amb discapacitat intel·lectual. 17
equips han confirmat la seva presència. Això sí, Barça i
Madrid, de moment, sense notícies. Primer MIC i ara la Liga
Genuine, Juanjo Rovira no para; ¿d'on surt la seva màgia i el
seu talent? Ell diria que treball i treball. Tenim aquí a les nostres terres una persona que molta gent de vegades no valora.
Juanjo és un home amb bons contactes i se sap moure com
un dofí. És un tauró de les finances del futbol però ell, en
canvi, segueix sent humil, amb aquest somriure i aquest
tarannà ebrenc que no perd. De dilluns a dijous està a
Barcelona. Eels caps de setmana, si pot, va a Bítem a veure la
família. ¿Quina serà la propera? Juanjo Rovira no es queda
aquí. Jo els asseguro que donarà un nou cop. I no tardarà.

CANAL TERRES DE L’EBRE
DARRER MINUT 91 EN DIUMENGE
Convidats:
SERRANO (tècnic CF la Sénia), GUILLERMO
PAMPLONA (directiu de la Sénia), LIZASO (tècnic del Móra
la Nova), FERRAN ARGILAGA (porter del Móra la Nova),
ROGER BLANC (tècnic CE Arnes) i JOAQUIN SAMPER
(president CE Arnes)

A les 22.30 h
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VICTÒRIA CONTRA L’AMPOSTA, AMB GOL DE MIGUEL (1-0). DIUMENGE VISITA EL GANDESA

El Batea depèn d’ell per salvar-se
El Batea, en partit disputat
a Móra d’Ebre, va vèncer a
l’Amposta (1-0) que ja sabia
que el Valls havia guanyat
dissabte i que, per tant, no
tenia opcions per la promoció. Un gol de l’ampostí Miguel va decidir la victòria del
club terraltí. Ara el Batea
depèn d’ell en la darrera jornada, per evitar el descens
directe i si hi ha compensacions. S’ho juga tot. Pot salvar-se guanyant però un
empat o una derrota el podrien condemnar. Sergi Na-

varro, tècnic del Batea, del
partit de l’Amposta, comentava que “vam jugar ben posats, molt centrats i amb
molta serietat en l’aspecte
defensiu.
Vam
buscar
aguantar la primera meitat i
vam fer-ho davant d’un Amposta que va dur la iniciativa
i que va seguir dominant a la
represa, tot i que vam ser
nosaltres, amb un xut de Miguel, els qui ens vam
avançar en el marcador.
Amb l’1-0, ells van pressionar molt més i per això vam

acabar patint i més quan ens
vam quedar amb deu, per
l’expulsió d’Alejandro. Vam
fer un pas important però
ens queda el darrer”. Per la
seua part, Albert Company,
tècnic de l’Amposta, deia
que “el partit exemplifica el
que ha estat la temporada,
va estar dominat amb personalitat per l’Amposta amb
fases de bon joc i generant
bones ocasions de gol. Però
no vam marcar i això, davant
d’un equip que té arguments
ofensius vam acabar pagant-

ho, quan ens van marcar el
gol en un dels dos xuts que
va fer el Batea entre els tres
pals”. Albert afegia que
“hem de madurar, traure
conclusions del que hem fet
bé durant la lliga i el que no.
Durant molts partits ens ha
passat com el diumenge,
però hem acabat empatant
perquè no hem rebut cap gol
o n’hem marcat un. En qualsevol cas, satisfet altre cop
del treball dels jugadors”.
Fou la segona derrota de
l’Amposta en la lliga.

LA CAVA VISITA L’AMPOSTA I NECESSITA GUANYAR PER EVITAR ENSURTS

Un gran Camarles goleja a la Cava, equip que
haurà de confirmar la permanència (0-3)
La Cava va perdre a casa amb el Camarles (0-3) i segueix en una dinàmica negativa que
fa que encara no estigui salvada, si hi ha dues compensacions i segons els resultats de la darrera jornada. Del derbi, Isaac Fernandez, tècnic de la Cava, admetia que “vam perdre contra
el Camarles amb claredat i no hi ha res a dir. La veritat és que nosaltres vam començar molt
espessos ens va costar i ells van aprofitar-ho per dominar i marcar el 0-1. Vam reaccionar
però sense crear opcions i ja al final del primer temps, arran d’una contra d’ells, nosaltres no
vam tancar-la bé i ens van marcar el 0-2. Animicament, no estem bé i vam acusar molt el
cop rebut. A la represa, vam intentar-ho però arran del 0-3 ja no va haver-hi més història.
Felicitar al Camarles pel partit, per la victòria i per la gran temporada i ara nosaltres a pensar
en reaccionar en la darrera jornada a Amposta on hauriem de guanyar per evitar qualsevol
vinculació amb cap compensació. Sabem que és complicat perquè arribem en una mala dinàmica i l’Amposta només ha perdut dos partits en tota la lliga, un d’ells diumenge passat. Però
haurem de fer-nos forts i buscar la victòria”. Xavi Cid, tècnic del Camarles, deia que “va ser
un partit complicat de jugar, ells s’hi jugaven molt i nosaltres, en canvi, vam estar més tranquils i vam controlar-lo bé, tenint diverses ocasions, a més d’un gran gol de Cristian. I poc
abans vam fer el 0-2. A la represa, ells van fer un canvi tàctic i el partit es igualar fins que
Carles va aconseguir el 0-3 que ja va decidir, gaudint després d’altres opcions clares”.
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El Gandesa empata al camp del
Cambrils Unió
El Gandesa va empatar al camp del Cambrils Unió (2-2) en
el darrer desplaçament de la temporada. Segons Rafel Navaro, el tècnic, “va ser un partit en el que crec que mereixiem
més que l’empat. Sabíem que era un rival complicat i més a
casa, però d’entrada vam estar força bé, tenint la pilota i fent
el 0-1, amb gol de Dilla, i també tenint Frede una bona ocasió. A la represa, als 10 minuts, centrada de Frede i el local
Yosu va desviar la pilota. Fou el 0-2 i semblava que el partit
estava encarrilat però és cert que ells van fer un petit pas
avant, tenint més protagonisme amb la pilota, fins que va
arribar el penal que, després del rebuig, va ser l’1-2. Ells van
crèixer i nosaltres no vam decidir amb les possibilitats de contraatac. A darrera hora, arran d’una acció en la que per mi va
haver-hi falta a Jaume, ens van fer l’empat, amb un bon tret
que va ser el 2-2. Penso que l’empat és positiu però que era
partit que mereixiem guanyar. L’important és que vam competir com ho farem fins el final”.
Nou president. El Gandesa ja té president. Es tracta d’Òscar Gómez. Ja han començat les gestions per a fitxar a un entrenador i aquest és Guillermo Camarero.

SEGONA CATALANA

L’Ulldecona necessitva un punt però va perdre en
temps afegit, contra el Torredembarra (1-2)
L’Ulldecona necessitava un punt per evitar qualsevol ensurt en la darrera jornada. Però en temps afegit,
el Torredembarra va marcar l’1-2 i va guanyar el partit, sortint de la zona de descens. Antoni Teixidó, el
tècnic, deia que “vam saber reaccionar quan vam rebre aviat el 0-1. Vam empatar i amb l’1-1, a la represa, vam tenir dos o tres ocasions per marcar el 2-1.
Però ells, que s’hi jugaven molt també, van estar ben
posats i, tot i que no van crear ocasions, van saber
rendibilitzar les seues aproximacins i en temps afegit,
arran d’un rebuig, van marcar l’1-2 amb un tret des de fora de l’àrea”. La derrota obliga a l’Ulldecona a puntuar a l’Hospitalet. Un empat en la darrera jornada el deixaria lliure de qualsevol
possibilitat de compensació. Però una derrota, segons els altres resultats, podria comprometre
a l’equip faldut. Per tant, toca sofrir com fins a set equips ho faran diumenge.

2A CATALANA. QUEDA UNA PLAÇA DE DESCENS DIRECTE PER DECIDIR I UNA O DUES PER COMPENSACIÓ

7 equips
implicats en
la darrera
jornada

El Tortosa és campió i el Valls és segon i jugarà la promoció. Catllar, Riera i Salou ja han baixat des de fa unes jornades. Amb això ja decidit, queda, en la darrera jornada de diumenge, determinar una plaça de descens directe i una o dues que es poden veure afectades per les compensacions. A hores d’ara, cal comptar dues compensacions, o sigui, que en baixen 6. Però cal aclarir, en contrapartida, que el Vilaseca es podria salvar i que, llavors, només hi hauria una compensació, la del Morell,
que podria quedar, a la vegada, equilibrada amb la possibilitat de que el Valls pugi. Però, de moment, cal evitar estar entre els sis últims. El Segur és ara el quart per
la cua i qui baixa directe. Pel que respecta als equips ebrencs implicats, Batea, la Cava i Ulldecona, cal dir que tenen autoindependència. L’Ulldecona amb l’empat
en té prou (a Hospitalet) i Batea i la Cava han de guanyar a Gandesa i a Amposta. Si no ho fan, dependran de que Torredembarra i Roda tampoc ho facin. I en el
cas del Batea, que tampoc guanyi el Segur. El Batea és qui més s’hi juga perquè té perill de descens directe.

3A CATALANA. JESÚS I MARIA B I ELS FLIXANCOS BAIXEN A QUARTA

El Flix guanya però consuma el descens directe
El Flix va guanyar l’Ametlla (2-1) però amb la victòria del Godall contra el Pinell, es queda sense opcions
de permanència i a manca d’una jornada baixa a Quarta. Les dues places de descens directe queden ja
definides. Només falta aclarir, si hi ha cap descens ebrenc de Segona, si la tercera posició per la cua és de
descens per compensació. Un descens que acabaria no sent-ho si qui jugue la promoció acaba pujant.
Rius, tècnic del Flix, deia que “finalment, un Flix sense tanta ansietat va poder traslladar al marcador el
que va passar al camp. El partit, en general, va tenir poc ritme però penso que la remuntada i la victòria
va ser justa i fins i tot curta perquè vam fer dos pals”
El tècnic flixanco afegia que “últim partit com a local, jugat a Móra d’Ebre, en una temporada per oblidar. És moment de fer balanç i apendre dels errors perquè no es tornin a produir i començar una nova
etapa a la Quarta catalana. Es un contratemps però cal veure que els passos enrera, malgrat el dolor que
tenim actualment pel descens, serveixen per poder agafar més impuls. I així cal veure-ho”. El darrer partit
del Flix serà diumenge en un camp ‘conegut’, el de Móra d’Ebre. L’Ametlla, per la seua part, està fora del
descens directe però se jugarà diumenge evitar la tercera plaça per baix en una final contra el Godall, que
també es juga el mateix.

Balanç de la temporada

JOAQUIN CELMA

Arriba l'hora de fer balanç. Aquest era el meu pronòstic a principi de temporada: campió Tortosa. Per a la promoció: la Cava, Gandesa i Valls, meitat taula: Ulldecona, Camarles, l'Hospitalet, Cambrils Unió, Roda, la Riera
i per als descensos: Batea, Segur, Vendrell, Salou, Torrredembarra, Catllar
i Reddis. Com veuen la majoria són encerts, errors alguns però sempre em
mullo apostant i admetent els meus errors. Després de cinc temporades a
la Segona catalana, el Tortosa recupera la 1a. Com vaig dir fa uns mesos,
aquest equip era el campió i també vaig dir que el Valls seria segon. El
Batea depèn d’ell mateix, se salva guanyant diumenge a Gandesa. El gol
average amb Torredembarra i Roda de Barà el té a favor seu. El
Torredembarra juga contra la Riera i el Roda a Camarles. Ull La cava si
guanyen els tres que el segueixen pot baixar i juga a Amposta. També cal
considerar que si diumenge guanya el Vila-seca i el Valls ascendeix en la
posterior promoció, els descensos només serien 4.
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3A CATALANA. LA DERROTA DE LA SÉNIA CONTRA EL CATALÒNIA HA PORTAT ESPECULACIONS

DIUMENGE (18H)

Serrano: «La Sénia va sortir a guanyar el partit, que ningú tingui cap dubte»
La Sénia, que va rebre el passadís de
campió, va perdre a casa contra el
Catalònia (1-2). Els jesusencs, amb
la victòria, mantenen la segona
plaça i depenen d’ells per a conservar-la, en la darrera jornada. El partit
va ser vibrant. El primer temps va ser
del Catalònia que es va avançar
arran de dues assistències de Cosido
i amb rematades de Martí (gran gol)
i de Cristian (aquest darrer en possible fora de joc). A la represa, amb els
canvis, la Sénia va reaccionar i va
pressionar més amunt. El partit es va
trencar. El Cata va poder fer el 0-3
però acte seguit, enmig ja d’un partit amb més tensió, Capi va marcar
l’1-2. Fins el final, la Sénia va intentar-ho i Pol va gaudir de l’empat
amb una rematada que va evitar
Carlos, porter visitant. La derrota de
la Sénia ha portat polèmica i especulacions de si el tècnic Serrano, en un
partit en què tercers equips s’hi jugaven la promoció, va alinear juvenils. El tècnic Serrano aclaria que “la
Sénia va sortir a guanyar el partit
primer que res pels nostres aficionats, per nosaltres i per respecte a la
competició, tant per l’Ampolla com

per al R. Bítem. Em sembla totalment fora de lloc els comentaris que
han hagut. Jo li vaig dir al segon entrenador de l’Ampolla, quan em va
trucar durant la setmana passada
per donar-me ànims pel partit, que
sortiriem a guanyar i que faríem el
possible per fer-ho, perquè era la
nostra obligació. També li vaig comunicar que faríem dos o tres canvis
respecte l’equip de la setmana anterior, en alguns casos obligats per
baixes per motius personals i en altres com és natural perquè havia de
donar premi als que han jugat
menys i això ja és cosa meua, de
gestió del vestidor. Juvenils o gent
jove han jugat cada setmana, no només aquesta. I mentre jo sigue entrenador, la Sénia ho seguirà fent en
el futur. En qualsevol cas, vam sortir
a guanyar. I això va poder-ho veure
tothom que va estar al camp. Vam
fer tot el possible per guanyar, perquè era el nostre deure, com així es
pot comprovar també amb el video
del partit que va gravar Canal Terres
de l’Ebre. Som els primers que estem
molestos per haver perdut. Però
tampoc som els culpables de si a

ELS DESCENSOS DIRECTES ESTAN DECIDITS

Ametlla-Godall, partit per evitar
la tercera plaça per la cua
Els dos descensos directes ja estan decidits: Flix i J. i Maria. Però la possibilitat que pugui haver-hi un descens
ebrenc de Segona fa que la tercera plaça per la cua de Tercera pugui ser compromesa. Pot arribar a no ser-ho si no hi
ha descens ebrenc de Segona i, si això passa, tampoc ho seria si puja el segon classificat, qui jugui la promoció. Però,
en qualsevol cas, la lluita és per evitar-la. Godall és ara qui
l’ocupa. L’Ametlla és el quart per la cua, un punt per davant. I diumenge s’enfronten al camp de la Cala, AmetllaGodall. Per tant, partit que pot no tenir trascendència però
que, d’entrada, la té per si hi ha un descens ebrenc de Segona, tot i que sempre quedaria la promoció d’ascens (malgrat que això ja és estar sostingut). També cal contemplar
l’opció remota de que puguessin veure’s immersos en les
compensacions dos equips ebrencs de Segona. És complicat
però podria passar. Llavors, d’entrada, la tercera plaça per
la cua és molt important evitar-la i fins i tot la quarta, que
ara ocupa el Vilalba que diumenge visita el Corbera, curiosament cinquè per la cua.
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Passadís al campió, la Sénia, diumenge passat.
l’Ampolla li falten dos punts, de si va
perdre a Godall o va empatar a darrera hora al Pinell”.
Partit
Del partit contra el Catalònia, el tècnic Serrano deia que “a la primera
meitat, ells van jugar amb molta intensitat i ens van superar, fent un
gran gol, el 0-1, i marcant-ne un altre, en possible fora de joc. A la represa, però, la dinàmica va canviar.
Vam imposar-nos i vam superar un
Catalònia que ja es va haver de de-

fensar més enrera. Vam fer l’1-2 i
vam tenir dues opcions per empatar.
Penso que per la segona meitat, mereixiem l’empat”.
Nando Garcia, tècnic del Catalònia, deia que “tenim la consciència
del tot tranquil.la, com també ha de
tenir-la la Sénia. Vam haver de lluitar moltíssim i vam patir per guanyar. Els jugadors es van buidar al
camp perquè la Sénia va pressionar i
va buscar l’empat fins el final”.

El Catalònia
jugarà la
promoció si
guanya el Perelló
El Catalònia jugarà la promoció d’ascens, contra el Falset, si guanya diumenge al
Perelló (18h). Però si no
guanya i l’Ampolla si ho fa al
camp d’un Sant Jaume que té
els dos porters lesionats, seria
l’Ampolla qui la jugaria. El Perelló va empatar diumenge
passat contra el Corbera (22). Segons Molinos, el tècnic,
“la primera meitat va ser molt
ensopida. A la represa, amb
els canvis, vam jugar amb
més intenisitat i a més dels
gols de Pedrosa i Brigi, vam
tenir altres opcions. Però en
temps afegit, arran d’una acció a pilota aturada, indecisió
nostra defensiva i gol de
l’empat del Corbera”. El Perelló visitarà diumenge el Catalònia: “nosaltres anirem a
fer el nostre partit i a competir fins el darrer instant, és la
nostra obligació i així ho farem”, deia Molinos.

4A CATALANA

L’Arnes celebra l’ascens històric amb la seua afició
L’Arnes va celebrar l’ascens davant de la seua afició,
el dissabte passat. Es va organitzar una rua pel poble i
després els jugadors van rebre un homenatge al Casal
on un per un van enviar un
missatge commemoratiu per
l’ocasió. Posteriorment, va
haver-hi un sopar entre socis, aficionats, jugadors i junta directiva.
L’Arnes, per la tarda, havia
guanyat el seu partit al camp
del Camarles B (0-5). Per la
darrera jornada, de diumenge, la lluita estarà per la tercera plaça. Una vegada les
dues primeres estan cobertes, pel campió Móra la Nova i pel segon classificat,

També és hora de fer balanç

l’Arnes, la posibilitat de que
la tercera plaça pugui tenir
premi fa que hi hagi interés
en la cloenda del campionat.
El Masdenverge, que va
guanyar el Tivenys, és qui
l’ocupa i, per tant, depén
d’ell per conservar-la. Ha de
guanyar a Bot i serà tercer.
L’Amposta B, quart, visita
l’Arnes. Necessita guanyar i
que el Masdenverge no ho
faci. O empatar i que el
Masdenverge perdi a Bot. El
tercer pujaria si no baixa cap
equip ebrenc de Segona i si
qui jugui la promoció d’ascens, de Tercera a Segona,
acaba pujant.
Un altre punt interessant
de la última jornada és si el

L’Arnes va celebrar l’ascens històric amb la seua afició.
campió manté el rècord i no
perd en les 34 jornades. Visita un reforçat Ascó B. Per últim, lamentar la lesió del veterà jugador de la Fatarella,
Jordi Rius que, als 38 anys,

es va lesionar en el partit de
dissabte a Móra la Nova i
aquesta setmana ha estat
operat.

L’opinió de Joaquin Celma

Arriba també l'hora de fer balanç. Aquest era el meu pronòstic abans de començar la temporada. Per l'ascens: Alcanar, la Sènia i Ampolla. Promoció: Catalònia, R-Bítem i Flix.
Meitat taula: Perelló, S. Bàrbara, Ametlla, Olímpic, Aldeana i Roquetenc i per als descensos: Godall, Pinell, Corbera, Vilalba, Jesús i Maria B i sant Jaume. No només faig pronòstics i em mullo si no que després faig públics els errors i els desencerts. Vom veuen hi ha més encerts que errades.
El Jesús Catalònia va complir al camp del lider i gairebé es va assegurar la promoció. Només li queda guanyar el Perelló i després la promo,ció contra el Falset. El guanyador
de l’eliminatòria ascendiria a Segona catalana. Última jornada, pel que fa als descensos: Ametlla-Godall i Corbera-Vilalba. Destacar la gran segona volta del Godall, en la primera va sumar 9 punts. En aquesta més del doble 22. Gran treball de Joan.
No va agradar a alguns membres de l’Ampolla l'alineació de la Sénia. 3 jugadors estaven de comunions i Pol, que estava a la banqueta, no havia entrenat. La setmana passada,
el cervell de l'equip, Gerard, cal recordar que no va jugar per anar a veure les motos. En la jornada 1, la Sénia es va presentar al camp de l’Ametlla amb 3 juvenils de primer
any en la defensa. No és el primer partit que Serrano ha confiat en els juvenils. Quan un equip vol guanyar la lliga o ser subcampió el treball no cal deixar-ho per al final, cal
fer-lo durant tota la temporada.
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AVUI, A L’AMPOLLA. ORGANITZADES PER L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE

II Jornades de Formació per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament
L'Associació
Esportiva
Jordi
Pitarque
Ceprià
(AEJPC) organitza per avui
divendres les II Jornades de
Formació per a Persones
amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament.
La sessió es desenvoluparà
al camp de futbol de l'Ampolla de les 10 a les 16 hores i hi participaran uns 95
alumnes procedents del CEE
Jeroni de Moragas de Móra
d'Ebre, del CEE l'Àngel
(APASA) d'Amposta, del CEE Sant Jordi de Jesús, i del CEE Verge de la Cinta de Tortosa.La
jornada estarà estructurada en dues parts. En la primera, de caire més teòric, es treballaran
conceptes tècnics del futbol, i en la segona, es realitzarà un torneig entre tots els participants per posar en pràctica els coneixements treballats. La iniciativa sorgeix de la voluntat
de l'AEJPC de fomentar la pràctica de l'esport i els valors que caracteritzaven a Jordi: humilitat, respecte, esportivitat, esforç, dedicació, constància, treball en equip, companyonia,
superació, inclusió i empatia. La imatge correspon a l’edició de l’any passat.

TOP-4. L’hora de la veritat
L’Handbol Perelló i el Centre d’Esports Tortosa disputaran aquest cap de setmana la fase d’ascens a Lliga Catalana. Les perellonenques han estat al capdavant de la classificació tota la temporada i volen ara l’ascens a la màxima categoria catalana d’handbol femení. El Centre d’Esports
Tortosa va aconseguir la plaça per disputar aquest TOP4 en el darrer partit de la segona fase.
Com tots dos equips es van classificar en primera posició no s’enfrontaran a les semifinals d’aquesta fase d’ascens. Els partits es disputaran a la pista de les Franqueses del Vallès, i precisament les locals s’enfrontaran a dos quarts de set del vespre de dissabte a l’Handbol Club Perelló.
A dos quarts de nou de la nit serà el torn de les tortosines que jugaran contra l’Handbol Palautordera. Dels quatre conjunts que diputaran el TOP4 pujaran 3 i, per tant, la disputa per la tercera i la quarta plaça també serà un partit clau.

Ironcat-Copa de les Nacions
Un total de 156 triatletes,
dels 179 que van prendre la
sortida, van finalitzar el XIII
Ironcat-Copa
de
les
Nacions, la competició més
antiga d'aquesta distància a
la Península Ibèrica, i que va
fer-se l'Ampolla aquest passat dissabte. En la categoria
masculina, el guanyador va
ser el polonès Robert Karas,
amb un temps de 08:29:54.
En la femenina, la primera
en arribar a la meta va ser
Cristina Prat Dot, amb un temps de 10:08:02. En la classificació per clubs masculins, la primera posició va estar
ocupada pel Club Triatló Vallirana.

CLUB VOLEI ROQUETES

Darrera jornada
El sènior masculí va
guanyar 0-3 a la
pista de l’Arenys. El
sènior B també va
vèncer per 0-3, al
camp del Panteres
Grogues. El sènior
femení no va poder
desplaçar-se a la
pista del Jaume Callís per falta de jugadores i , finalment,
l’infantil femení va imposar-se per 3-1 a l’escola Sant
Gervasi. Aquest cap de setmana, només juga el sènior B,
en la darrera jornada, contra el Santpedor, a Roquetes.

EBRE ESCOLA ESPORTIVA

HANDBOL

Centre Esports Tortosa

Torneig solidari

Infantil Femení. CE Tortosa-S Quirze B, 27-20. Segona
victòria de la segona fase, en la cinquena jornada.
La setmana vinent, es desplaçaran a la pista del CH
Canovelles, per aclarir quin equip acompanyarà al KH-7 BM
Granollers Sporting al TOP4. Feina a priori complicada, ja
que es necessita una victòria per més de 4 gols.
Infantil masculí. CH Vilanova-CE Tortosa, 20-27. Quarta
victòria en el quart partit de copa per als infantils. Partit
complicat en alguns moments però els tortosins van acabar
sent ser superiors.
Cadet masculí. CH Sant Llorenç-CE Tortosa, 23-25. Nova
victòria del cadet masculí a la copa després d’una molt bona
primera part, tot i que a la segona els errors en atac van
estar a punt de costar-los un ensurt. Malgrat tot molt bon
partit del cadet.

Aquest
esdeveniment
tindrà lloc el dissabte dia 10
de juny a l’estadi de Tortosa.
jornada de futbol 7 aleví.
Clubs com el València, Elx,
Llevant, l'Hospitalet, Lleida, o
Manresa hi seran presents.
L'objectiu d'aquest torneig
consolidat és recollir el màxim
volum possible de material
esportiu i escolar per a tot
aquell jovent més necessitat i
al que se’l farà arribar mitjançant la Xarxa 6/16.

REM

A L’AMPOLLA

Copa Primavera a Astúries

Els dies 20 i 21 de maig es va disputar a l’embasament de Trasona, a Astúries, la vint-i-cinquena edició de la
Copa Primavera, amb la participació de 46 clubs d’arreu de l’estat amb 500 bots, gran part dels clubs catalans
en aquesta regata envien als seus bots de les categories inicials, per tal de preparar-los per a les properes. Quant
a resultats a destacar per part del Club Nàutic Amposta, va ser la primera posició en 2x aleví amb Carme Cercós
i Noa Guasch; en 1x aleví per Sebastià Cano i la tercera plaça en 2x aleví amb Sebastià Cano i Gerard Batalla;
en 1x aleví per Noa Guasch. El Club de Rem Tortosa es va desplaçar amb 37 remers de les categories benjamí,
aleví, infantil cadet i veterà. Els bons resultats van fer que el Club de Rem Tortosa es proclamés vencedor del
trofeu Principat d'Astúries i segon classificat a la vint-i-cinquena edició de la copa primavera. Els tortosins van
guanyar l'or en 1x cadet masculí de Dani Panisello, en 2x cadet maculí; format per Dani Panisello i Nil Solà i el
8+ Cadet Masculí; format per Aleix Llobet, Nil Solà, Miquel Pellisa, Roger Queralt, Ohian Labarga, Dani Panisello, Quim Gas, Eric Pastor, timoner: Elena Cid. També va aconseguir la primera plaça el bot 4x Aleví masculí
d'Oriol Martínez, Clement Guez, Ivan Viladrich i Mario Chavarria. La medalla de plata va ser per Miquel Pellisa
i Éric Pastor en 2xIM; mentre que el bronze se'l van endur Laia Monclus i Blanca Ferreres en 2xAF i Laia Segarra,Sara Estevez, Cinta Fernández i Andrea Gisbert en 4xCF.
Els dies 3 i 4 de juny es celebrarà el Campionat de Catalunya al Llac de Banyoles. Informació d’ebredigital.cat
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EN UN MINUT
*SOMOS VIDAS és un
projecte solidari que
Claudio Franco du a terme juntament amb la
Fundación A víctimas de
tráfico, després de la iniciativa presa l’any passat
arran l’augment de ciclistes accidentats a la via.
Aquest projecte va més
enllà de recolzar solament als ciclistes, sinó
que ens comprometem a
ajudar a totes les víctimes
de trànsit, gràcies a la
magnífica tasca d’aquesta fundació.
D’altra banda, Franco
es prepara per a la POWERADE NON STOP SERIES SANT SEBASTIÀ –
BARCELONA, on l’organització facilita 50 hores
de límit per cobrir tot el
recorregut de 709 quilòmetres, sortint el dia 9 de
juny a les 18 des de Sant
Sebastià.
*REM: del 26 al 28 de
maig es celebrarà a Racice (República Txeca) l´XI
campionat europeu. Des
de la federació espanyola
estant convocats els remers del Club de Rem
Tortosa, Pau Vela i Àlex
sigurbjörsson.
CICLISME. DIUMENGE
*TIR: Sònia Franquet
fou quarta en la Copa del
Món de Munic, en la prova de 10 metres.
*MOTOCICLISME: el
pilot jesusenc Jeremy Alcoba va acabar tercer en
la prova de Lemans, que
era la segona del Worrld
Championship.
*ATLETISME: Andrés
Pascual i Sandra Vidiella
es van imposar en los 10
Km del Perelló, en una
prova del circuit Running
Series de les Terres de l’Ebre.
(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ ebredigital.cat/Diari Tarragona)

diarimés
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Els
resultats
de la
jornada

La Sénia va rebre el
passadís de campió en el
partit contra el
Catalònia, diumenge
passat.

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

Homenatge al campió, la Sénia, diumenge passat.

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip

J GF GC

Segona catalana

RESULTATS

P

33a jornada, Primera catalana

1. Reus

31 62 35 65

Morell-Vilaseca

0-2

2. Santboià

31 61 29 64

Alpicat-Rapitenca

4-1

3. Balaguer

31 67 36 60

Santboià-Vilanova

3-1

4. S Cristobal

31 48 35 56

S Cristobal-Almacelles

3-3

5. Almacelles

31 66 40 51

V Alegre-Igualada

0-0

6. Lleida

31 50 37 48

Balaguer-Lleida

3-2

7. S Ildefons

31 49 39 48

S Ildefons-Reus

1-2

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

31 36 27 47

9. Igualada

31 51 48 46

10. Rapitenca

31 39 43 44

11. V Alegre

Suburense-Rubí

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Lleida-S Cristobal (17h)

31 45 42 44

12. Alpicat

3-1

P

2. Valls

33 72 34 73

Almacelles-Santboià (17h)

3. Ampolla

33 92 43 71

Vilalba-Aldeana

1-0

33 61 29 64

Salou-Reddis

1-2

4. R Bítem

33 73 37 66

Perelló-Corbera

2-2

Riera-Vendrell

4-3

5. Aldeana

33 66 40 65

la Sénia-Catalònai

1-2

Ulldecona-Torredemb.

1-2

6. Alcanar

33 62 56 52

Godall-Pinell

3-1

7. Perelló

33 49 49 48

Flix-Ametlla

2-1

8. Olimpic

33 63 67 46

Ampolla-R Bítem

2-1

9. S Bàrbara

33 61 63 42

10. Roquetenc

33 52 69 41

11. S Jaume

33 61 95 40

12. Pinell

33 62 64 39

13. Corbera

33 52 76 35

33 59 33 54

7. Reddis

33 68 65 49

Roda Berà-Hospitalet

1-0

la Cava-Camarles

0-3

Tortosa-Segur

4-2

33 55 55 42

9. Ulldecona

33 44 52 41

10. Vendrell

33 46 54 40

11. la Cava

33 42 59 40

PRÒXIMA JORNADA
Reddis-Catllar (16h)
diumenge

33 40 58 38

Torredembarra-Riera (17h)

31 37 57 26

Vilaseca-Vista Alegre (17h)

16. Catllar

33 37 77 22

Camarles-Roda Berà (17h)
Amposta-la Cava (17h)
Gandesa-Batea (17h)

Equip

GF GC

P 33a jornada 4a catalana

Equip

1. M. Nova

105

26

87 Ametlla-Benissanet

5-1

2. Arnes

106

35

78 Catalònia-Batea

6-1

3. Masdenverge

98

42

70

4. Amposta

84

36

70

5. Catalònia

73

52

56

6. Ginestar

70

53

55

7. Deltebre

65

58

47

8. Ebre E

56

65

47

9. Ascó

83

75

46

10. Xerta

58

72

43

11. Tivenys

61

83

39

12. Batea

62

84

38

13. Fatarella
14. Bot

66

73

67 100

38
35

15. Camarles

57

98

30

16. Benissanet

39

89

27

17. Ametlla

35

89

25

18. Alcanar

37

92

17

Camarles-Arnes

33 33 85 21

18. Salou

33 28 74 17

GF GC

P

1. Pardinyes

117

33

78

2. Cerdanyola

67

27

67

82

43

62

30a jornada

33 49 68 33

15. L’Ametlla

33 48 63 32

Amposta-Deltebre

3-0

M Nova-Fatarella

2-2

4. S Pere

81

45

61

Ebre E-Ginestar

2-1

5. S Andreu

61

54

49

Masdenverge-Tivenys

4-1

Alcanar-Bot

5-4

Xerta-Ascó

5-2

Valls-Tortosa (17h)
Vendrell-Salou (17h)

Femení 7 Ebre
Equip

CLASSIFICACIÓ

16. Godall

33 52 79 31

GF GC

17. Flix

33 40 71 26

18. J i Maria

33 49 88 21

RESULTATS

P 22a jornada

1. Alcanar

133

23

61

2. Aldeana

106

27

57

3. Ulldecona

83

47

45

4. Olimpic

81

59

41

divendres
Batea-l’Ametlla (20.30h)
dissabte
Deltebre-Catalònia (18h)
Tivenys-Camarles (18h)
EEscola-Benissanet (18.30h)
diumenge
Ascó-M Nova (16.30h)
Fatarella-Alcanar (18h)
Ginestar-Xerta (18h)
Arnes-Amposta (18h)
Bot-Masdenverge (20h)

6. Porqueres

60

50

49

7. F At Vilafranca

58

39

48

5. S Bàrbara

57

44

35

8. At Prat

54

47

46

6. S Jaume

70

71

30

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

PRÒXIMA JORNADA

dissabte

Olimic-Flix (18h)
S Bàrbara-Alcanar (18.30h)
diumenge
Aldeana-J i Maria (18h)
Corbera-Vilalba (18h)
Catalònia-Perelló (18h)
Pinell-la Sénia (18h)

Segur-Cambrils U (17h)

0-5

3. Fontsanta

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS

14. Vilalba

7. Gandesa
8. J i Maria
9. Tortosa E

61
58
38

66
74
79

28

PRÒXIMA JORNADA

Ametlla-Godall (18h)
R Bítem-Roquetec (18h)
S Jaume-Ampolla (18h)

Veterans
Equip

CLASSIFICACIÓ

GF GC

P

1. Amposta

77

21

56

2. Roquetenc

76

30

55

3. Alcanar

70

30

55

4. Vinaròs

63

32

48

5. Rapitenca

64

37

43

6. Aldeana

64

35

41

7. Tortosa

77

61

34

8. Ametlla

43

43

28

9. Canareu

44

68

23

10. J i Maria

36

72

15

RESULTATS
25a jornada

Recuperació:

Aldeana-J i Maria

7-2

Catalònia-Amposta

0-4

PRÒXIMA JORNADA
Alcanar descansa

27
22

4-1

PRÒXIMA JORNADA

Hospitalet-Ulldecona (17h)

Rapitenca-Morell (17h)

17. Riera

Alcanar-S Jaume

dissabte

33 60 73 38

15. Suburense

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

33a jornada, Segona catalana

33 54 21 65

33 51 73 36

RESULTATS

P

4-2

15. Segur

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

J i Maria-S Bàrbara

6. Gandesa

Femení. Preferent

Equip

33 82 43 73

33 48 39 37

Quarta Catalana

Sabadell.

2. Catalònia

14. Roda Berà

Viladecans-Suburense (17h)

Descens directe: Manlleu, Júpiter i

0-1

Reus-Balaguer (17h)

5

Jonquera i Muntanyesa.

1-0

Igualada-St. Ildefons (17h)

31 10 73

Descens per compensació: Castelldefels,

Batea-Amposta

32 37 63 32

17. Morelll

Peralada, Terrassa i Vilafranca

Catllar-Valls

14. Vilanova

Rubí-Alpicat (17h)

PRÒXIMA JORNADA
Promoció d’ascens: Olot (campió),

1-5

31 40 53 36

31 31 58 20

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

Roquetenc-Olimpic

13. Vilaseca

16. Rubí

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

33 105 47 78

33 68 35 62

13. Torredembarra

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

1. la Sénia

diumenge

31 43 57 38

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

2-2

5. Camarles

12. Batea

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

RESULTATS

38a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

RESULTATS

Cambrils U-Gandesa

4. Cambrils U

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

33a jornada, Segona catalana

33 77 27 78

3. Amposta

CLASSIFICACIÓ

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

1. Tortosa

8. Hospitalet
8. Viladecans

www.mesebre.cat

Tercera divisió

Campió

DIVENDRES 26
DE MAIG
DE 2017

Dissabte
Canareu-Vinaròs (18h)
Catalònia-Rapitenca (16.30h)

10. Ginestar

38

83

20

11. Perelló

29 100

13

11. R Bítem

39 116

13

12. Catalònia

30

64

13

Perelló-J i Maria (18h)
Roquetenc-Amposta (19h)
S Jaume-Ametlla (18h)

12. Arnes

20

95

5

13. S Jaume

19

95

4

Tortosa-Aldeana (18h)
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

RAÜL JIMENEZ (Batea)

EQUIP DE LA SETMANA: CD TORTOSA

DANI CALVO (Olímpic)

MARTÍ PANISELLO (Catalònia)

SERGI CID (Camarles)

RAMIREZ (Ampolla)

ABDUL (Vilalba)

Top Secret

*Ni
en
molts par*Que segueixi Àngel Garcia al Tortosa només hi ha un 50 de possibilitats. Alternatives
tits de Segona divisió B hi ha tants espectadors (gairebé 1000) com en el derbi Tortosapoden ser Teixidó, Jose López del Valls i Isaac Fernández de la Cava.
Amposta.
*Primera renovació d'un mister de Segona catalana, Xavi Cid. Estava cantada, però la
* Golàs del jugador Richi, del Godall, des del mig del camp i això que el va fer amb la
meva pregunta és li han apujat el sou o només l'IPC?.
cama dolenta.
*Com vaig dir al seu moment, Xavi Reverté no es presentaria a les eleccions de la
*En un partit de Segona catalana, un equip que ja no es jugava res tenia una prima de
Rapitenca. I així va ser, dient-li a Hernan que "d'aquí a dos anys jo estaré aquí com a pre1.000 euros per guanyar. No hi ha proves.
sident. Tu no aguantaràs la pressió".
*El futbol base de la Rapitenca gairebé té un monopoli. El proper any el club tindrà a les
*A Tot Catalunya hi ha pocs precedents que en clubs regionals hi hagin dos candidats per
preferents 7 equips, dos juvenils, dos cadets, 1 infantil, 1 aleví, 1 benjamí. A més de tots
a la presidència, aquí és tot el contrari. Al seu dia a l’Amposta en van haver-hi dos, també
els equips a primera divisió.
al S. Jaume i ara a la Rapitenca, Hernan i Reverté.
*Partit Vendrell-Ulldecona, l'àrbitre senienc Edu Nuñez va tenir a veure molt en
*Bestial el que està fent el Torredembarra. En els últims 5 partits, ha marcat al 89. 4 partits
el desenllaç: "que hagi de venir d’un poble veí a robar-nos el partit a Vendrell
els ha guanyat i un l’ha empatat.
és molt fort". També fou “protagonista en altres partits d'altres campanyes contra
*Dilluns, el nou president del Gandesa va fitxar al nou míster, Guillermo Camarero, que
Gandesa i Godall quan també ens va perjudicar”.
tenia ofertes de la Cava i del futbol base de la Rapitenca. José Ramon, de l’Ascó, podria
*A falta de definir si puja el Valls en la promoció, els equips de la Segona catalana podrien
ser el primer fitxatge.
ser: Vilaseca, Morell, Amposta, Cambrils Unió, Camarles, Gandesa, Reddis, la Cava,
*El tortosí Victor Curto va marcar dos gols en la promoció per a l'ascens a Segona divisió
Ulldecona, Vendrell, Hospitalet, Canonja, la Sénia, Pobla Mafumet B, Torreforta i els
amb el Múrcia. En aquesta campanya, ja porta 18 gols, començant-la amb el Linares.
dubtes són: Roda, Torredembarra, Batea i Segur si es salven i cal saber el cinquè equip
*De moment dos entrenadors de Tercera catalana no seguiran: Poy del Roquetenc i
que sortirà entre els subcampions del grup 1 i del 2, el Falset.
Gerard Capera del filal del jesus i Maria, després de sis temporades. El nou míster serà José
*Comença el ball d'entrenadors. Àngel Garcia, sinó segueix a Tortosa un dels candidats
Mari Aliau i Carles Beltran serà el seu segon. La majoria d'entrenadors seguiran.
podria ser Teixidó. German Inglès, sinó torna a la Rapitenca podria ser el míster del
*Cinc seran els fitxatges de l’Ascó aquesta temporada. D’altra banda, Edu aguilar ha rebut
Gandesa, sinó segueix Rafa Navarro. Castillejo i el seu ajudant Miki seguiran a Ascó. Paco
l'oferta tres equips per entrenar. Jordi Fabregat és a punt de renovar pel Guijuelo.
Muñoz, de l’Olímpic, renovarà i serà la seva quarta campanya.
*Tal com vaig predir fa anys, és possible que es vegi la fusió del J. i Maria i el Deltebre, els
*Camps de Tercera catalana que encara són de terra: Pinell i Vilalba. I camps de gespa
dos presidents ja han tingut les primeres reunions secretes. Propera setmana anunciaré una
altra possible fusió que ja està molt avançada.

ION (Alcanar)

NACHO (Flix)

RULLO (J i Maria)

XESCU (Godall)

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)
Ferri (Valls)
Caballos (Catllar)
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: candidatura
d’Hernan, nou president de la
Rapitenca (falta Josep Cabanes).
Al centre: Joaquin Celma amb Julen
Lopetegui, seleccionador espanyol.
A l’esquerra, baix: Juanjo Rovira, el
dia de la presentació de la Lliga
Genuine. Dalt a la dreta: Arturo
Llorca a la dutxa en la celebració de
l’ascens. Baix a la dreta: Òscar
Gómez, nou president del Gandesa.

32
27
24
23
19
18
18
15
14
14
14
12
11
11
10

Nº

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

VIRGILI (Tortosa)

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)
Joanra (St Jaume)
Regolf (Ampolla)
Marc Alegre (Roqu.)
Gerard (la Sénia)

GOLS

35
28
25
24
21
18
18
17
17
16
16
15
15
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)
Joel Roig (Catal.)
Òscar (Amposta)
Yassine (Camarles)
Rafik (M Nova)
Adrià (Tivenys)
Paquito (Ebre E)
J. Reverter (Catal.)
Vili (Bot)
Lucas (M Nova)
Arnau (Fatarella)
Àlex Bladé (Ginest)

GOLS

38
32
26
24
22
20
19
18
18
18
18
17
16
16
15
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UN JUGADOR AMB CORATGE

93

ADN roigiblanc

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: DANI BEL, JUGADOR DEL CD TORTOSA

Pregunta: El teu
lema?
Resposta: No en tinc,
però penso que s’han
d’aprofitar
els
moments feliços que
et dóna la vida amb la
gent que t’importa i a
la que tu li importes.
S’ha de viure el dia a
dia i oblidar els
records dolents, quan
més ràpid millor.
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?.
R: La família és qui
més m'ha donat
suport i me’n dóna,
sempre que jugo a
casa vénen les meves
germanes i amics i
sobretot els meus
pares que no es perden mai un partit i
que sempre m’han
ajudat.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Sí, quan vaig marcar el meu primer gol
en un partit 'oficial'
amb 4 anyets.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un camp?.
R: Uff... he viscut
moltes coses però pot
ser que el respecte
entre rivals després
d'un partit dur, amb
insults i tensió. Xiular
l'àrbitre el final i allí es
va acabar, com si res
hagués passat.
P: Compta’m una
anècdota de les teues
experiències esportives?.
R: Quan vaig estar
provant al València,
sent juvenil de segon
any, un entrenador
em va dir que Isco,
que estava allí, arribaria a ser un gran jugador de primera perquè no perdia una
pilota. Curiosament,
Isco va marxar del

València posteriorment perquè no
entrava als plans
d’Emery.
I una altra anècdota o
curiositat és que vaig
debutar amb 16 anys
al primer equip del
Tortosa amb Carlos
Alós i fins aquesta
temporada no havia
tornat a jugar.
P: Una illa, tu sol amb
50 noies, un mes.
Què faries?.
R: Posar-li molta imaginació.
P: S’acaba el món en
una setmana, què
faries?.
R: M'agradaria fer
tantes
coses.
D’entrada, tot el que
faria seria amb les
persones que m’importen i que jo els
importo a elles. La
resposta seria extensa...encara que el que
és segur que no faria
seria dormir durant
tota la setmana.
P: El fracàs existeix?.
R: Sí que existeix però
només per als que es
rendeixen o es queden amb l’error o la
decepció i no reaccionen. Per als que s'aixequen i al final es
recuperen, l’error és
un aprenentatge i es
converteix en una
anècdota.
P: Podríem viure
sense dones?.
R: Clarament no. Per
diverses raons, una
perquè ens extinguiriem, una altra perquè
sense les mares tampoc es podria viure i
una altra raó és perquè sense veure les
corbes i la bellesa de
les dones la majoria
d'homes no podríem
viure...
P: Algú de la teua

By: Joaquin Celma

Dani Bel, amb el seu pare, en la celebració de l’ascens,
diumenge.

família ha jugat a futbol?.
R: Sí, el meu nebot
Alfonso Bel que juga
amb el cadet preferent del Tortosa i el
meu padrí Nacho
Pérez. Segurament el
motiu pel qual estimo
tant aquest esport és
per la pilota que ell
em va regalar quan
encara jo dormia al
bressol i que no em
separava d’ella. Al
meu pare el futbol no
li agradava, només si
jugo jo o el meu
nebot. Però l’obliguem a veure el Barça
a casa i després de
tants anys ja n’ha
après una mica (jejeje).
P: Com vas començar
a jugar a futbol i perquè?
R:
Doncs
vaig
començar amb 4 anys
a l’escola del senyor
Otero, el gran mestre
que sempre estarà
present a l’estadi perquè porta el seu nom.
Amb el Dertusa vaig
començar a jugar als
5 anys perquè era
quan es podia per l’edat.

P: Trajectòria esportiva.
R:
Doncs
vaig
començar al Dertusa
com ja he comentat i
en aleví vaig anar a
l’Ebre Escola on vaig
estar 3 anys amb un
equip amb el que gairebé guanyàvem tots
els partits de lliga.
Després, infantil de
segon any, vaig fitxar
amb l'Amposta a
Preferent i vam quedar tercers i per 3
punts no vam pujar.
En cadet de primer
any, el Tortosa em va
dir de tornar i vaig
fer-ho fins a juvenil
de segon any. Vam
pujar a nacional, tot i
que a la temporada
següent vam baixar.
En juvenil de tercer
any vaig tornar a
l'Amposta on vaig
debutar a Tercera
amb el primer equip.
La temporada 14/15
em va fitxar el
Remolins-Bitem
i
aquest any he tornat
al Tortosa.
P: Els entrenadors.
R: Uff...doncs la veritat he tingut la sort de
tenir molt bons entre-

nadors des Juanjo
Rovira, Jordi Videllet,
Nacho Perez, Antoni
Teixidó,
Jordi
Fabregat i aquest any
Àngel
Garcia.
Cadascun m’ha aportat alguna cosa diferent ja que no hi ha
dos
entrenadors
iguals, pot ser que en
conceptes s'assemblin
però cadascun té una
forma de veure el futbol, d’entrenar, i de
jugar i sobretot llegir
el partit i donar a l’equip en un moment
oportú el que necessita que pot ser és el
més difícil i el que
inclina la balança
moltes vegades.
Podria estar parlant
de tots diverses pàgines de tot el bo que
m’han aportat, del
tracte que han tingut
amb mi, de la seua
professionalitat i del
que m’han aportat en
l’aspecte humà. Els
estic molt agraït a
tots, de veritat, però
si he de mullar-me
per un, per estil, pensaments i categoria
en la que em va fer
jugar i per la confiança que va tenir, el
millor
és
Jordi
Fabregat.
P: Entens els entrena-

dors?
R: Si que els entenc.
Els jugadors som molt
egoistes,
sempre
mirem per nosaltres i
ells han de mirar per
tota una plantilla. El
jugador solament ha
de mirar d’entrenar i
jugar donant-ho tot.
Ells han de preperar
entrenaments, alineacions, saber gestionar
un vestidor i molt
més, això no és tasca
fàcil i menys sota la
mirada de tots perquè
si les coses no van bé,
són els primers en saltar.
P: Quin és el millor
record que tens d’un
entrenador?.
R: Quan vaig arribar
al primer equip de
l'Amposta, amb 18
anys, d’entrada vaig
tenir minuts però no
els que jo volia i és
que fins llavors, no
havia estat a la banqueta. A Nadal, vaig
anar a Jordi Fabregat i
li vaig dir que volia la
baixa i ell em va
comentar tot el bo
que jo tenia i el que
havia de millorar i em
va aconsellar que no
marxés. Sincerament,
va ser una lliçó per la
forma en què m’ho va
dir. Vam acabar bai-

xant però vaig acabar
jugant de titular i el
que vaig aprendre
aquell any, que va ser
molt, li dec a ell per
aquestes paraules.
P: Millor jugador amb
qui has jugat de les
Terres de l’Ebre?
R: He jugat amb
molts i de molt bons
com
Xavi
Anell,
Manolo
Puig,
Gustavo... però si
hagués de triar-ne un
seria Cristian Ventura.
He jugat molts anys
amb ell i és un gran
jugador i fora del
camp és un 10.
P: Diumenge vau
celebrar l’ascens.
R: Sí, va ser molt
bonic. Un any dur en
el que Àngel ha fet
una bona feina de
cohesió i hem estat
un grup unit i que
hem tingut molt bon
ambient. Sabíem de
l’exigència de la temporada i quin era l’objectiu i estem molt
satisfets per haver-lo
assolit i perquè el
Tortosa recupere la
categoria.
Per acabar, voldria fer
uns agraïments, primerament als companys per l’any viscut,
al cos tècnic per la
confiança que m’han
donat i a l’afició per
estar cada diumenge
al camp animant.

PROPER:

JOAN RAMON MARS
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MÉS EBRE RECOMANA

Confitura de cireres

INGREDIENTS:
· Ingredients:
· 500 g de cireres madures
· 250 g de sucre
· 1 llimona petita
· aigua (si cal)

PREPARACIÓ:
Netejar les cireres i tallar-les per la meitat per treure
els ossos. Pesar les cireres i abocar-les dins d'un pot
prou gran. Afegir la meitat del seu pes de sucre i
deixar macerar unes hores.
Posar a coure a foc lent-mig durant uns 30-50
minuts mentre remenem de tant en tant amb un
cullerot de fusta perquè no s'enganxi el sucre i
traurem l'escuma que vagi sortint al llarg de la bullició. A mitja cocció afegir el suc de la llimona. Es pot
passar la fruita pel turmix abans de retirar del foc
per no notar trossos massa grans, però això va al
gust de cadascú. Passat el temps de cocció col•locarem la conserva calenta dins dels pots esterilitzats, ja
que serà la mateixa calor la que farà que es tanqui
hermèticament. Un cop freda, ja la podem consumir.

Nota: Per esterilitzar els pots posarem a bullir amb aigua els pots amb les seves tapes durant 5 minuts,
els retirarem i deixarem que s'assequin.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

22/9 al 22/10

MÉS EBRE RECOMANA

Has de plantejar-te noves coses en la teva
vida sentimental i social. Hi ha assumptes que
has de modificar. Si tens ocasió, procura allunyar-te de la ciutat i sortir al camp.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

En assumptes d’amor no hi ha res en l’actualitat que pugui trencar la teva harmnia personal. Avui és un dia de gran activitat física i
mental..

En relació amb l’amor el teu èxit rau a dins
de les paraules apropiades amb el to adequat. Avui és un dia perfecte per a relaxar-te
i per a estar més en contacte amb tu mateix.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Vius un bonmoment per a les teves realcions
afectives. Avui estaràs especialment comunicatiu i alegre. Enla teva vida actual predominen els aspectes psicològics sobre els físics.

Potser sigui el moment de prendre una decisió
definitiva en assumptes d’amor, potser hagis
de mentalitzar-te per a comprometre’t de
forma real.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Si vols reactivar la teva vida sentimental,
ara pots tenir tracte amb la gent diversa
que et proporcionaran els contactes que
estàs buscant..

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4
Els teus sentiments amb algú proper poden
ser contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte
a la teva salut, en aquest moment disposes
d’una bona dosi d’energia.

DIVENDRES 26 DE MAIG DE 2017
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SOLUCIÓ

INFORMÀTICA

En assumptes d’amor t’interessa fer les
coses de manera més tranquil•la per a evitar
certs revessos. Respecte a la salut, la teva
constitució és forta i resistent.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En assumptes d’amor atura’t un moment i
observa el que t’envolta. Omple’t del que t’ofereiz el dia. El descans t’ajuda a posar en
ordre el teu cos i la teva ment.

En assumptes d’amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

La força del teu amor de vegades ho demostres amb la teva ambició sentimental i el teu
caràcter intens. Vius un moment idea per a
començar un règim d’aprimament

En assumptes d’amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim
de forma incondicional. Has d’anar en compte amb els teus genolls.

Vols anunciarte?
Aquest es el teu espai privilegiat de

877 180 170
PUBLICITAT

NO T’HO PENSIS
MÉS
comercial@mesebre.cat

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)

112
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COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
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
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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

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

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

TORTOSA

VARIS Ñ

Vols anunciar-te?

612 569 430

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols
anunciar-te?
Aquest és el teu
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El festival terres Catalunya aposta per convertir
les Terres de l’Ebre en un referent internacional

DIVENDRES 26
DE MAIG
DE 2017

PROJECCIONS

98 pel.lícules
participaran

Del turisme sostenible

Presentació del festival, dilluns passat.

Ja està tot a punt perquè
del 31 de maig al 3 de
juny se celebri a Tortosa
la primera edició del
terres Catalunya INTERNATIONAL ECO & TOURISM FILM FESTIVAL i
del
congrés
sobre
Paisatge,
Cinema
i
Turisme terres LAB, dos
propostes paral·leles i
complementàries impulsades per la productora
ebrenca Filmsnòmades
amb l’objectiu de compartir i donar a conèixer a
través de l’audiovisual
destinacions de turisme
natural i iniciatives de
turisme sostenible d’arreu del planeta, així com

projectar les Terres de
l’Ebre dins de Catalunya i
l’Estat com un espai idoni
per debatre i analitzar
estratègies que ajudin a
crear consciència sobre la
necessitat de preservació
de determinats valors
culturals i paisatgístics.
terres
Catalunya
INTERNATIONAL ECO &
TOURISM FILM FESTIVAL és el primer festival
especialitzat en turisme
que
se
celebra
a
Catalunya i l’Estat espanyol i naix amb el partenariat d’ART e Tur, el
Festival Internacional de
Cinema
Turístic
de
Portugal, justament el

2017 l’any Internacional
del Turisme Sostenible,
declarat per la UNESCO.
“Estem en una zona que
és Reserva de la Biosfera
i pensem que tant el
terres Catalunya com el
terres LAB poden contribuir a que les Terres de
l’Ebre siguin un referent
internacional en l’àmbit
del turisme sostenible”,
ha
apuntat
Santi
Valldepérez, director del
festival en la roda de
premsa de presentació
que s’ha fet aquest matí
al Museu de Tortosa.
“És un festival que es fa a
Tortosa però en clau de
país i amb projecció

internacional”, ha assenyalat per la seua banda,
l’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel tot destacant
que a la inauguració
assistirà el director gene-

ral de Turisme, Octavi
Bono; i a la cloenda i lliurament de trofeus el conseller d’Empresa, Jordi
Baiget.

Tindrà lloc a Tortosa del 31 de maig
al 3 de juny.
És el primer festival especialitzat
en turisme que se celebra a Catalunya
i a l’Estat Espanyol.

Les 98 pel·lícules que
participaran al terres
Catalunya provenen de
dotze països diferents
(Espanya, Itàlia, Portugal,
Gran
Bretanya,
Alemanya, Eslovènia,
Brasil. Perú, Mèxic,
Estats Units, Taiwan i
Índia). 69 són films
turístics, 22 documentals i 7 films corporatius i
es projectaran dimecres i
dijous de 7 de la tarda a
11 de la nit a les dos
sales de l’auditori Felip
Pedrell de Tortosa.
Divendres a la tarda,
tindrà lloc el lliurament
dels guardons a l’hotel
Villa Retiro de Xerta, i
dissabte a la tarda es
projectaran les pel·lícules guanyadores a l’auditori. En total hi haurà
42 premis corresponents
a les diferents categories
i subcategories del festival (comunicació turística, documentals i comunicació corporativa) més
mencions especials i
premis tècnics.
El congrés terres LAB
està coordinat per Jordi
Tresserras del Laboratori
de Patrimoni, Turisme
Cultural i Creativitat de
la
Universitat
de
Barcelona (LABPATC ), i
s’hi han programat sis
conferències,
quatre
taules rodones, dos
casos d’estudi i una presentació.
Paral·lelament
s’ha
organitzat un Dia del
Turisme Sostenible a
MónNatura Delta en el
qual s’han programat
diverses conferències i
també cal destacar dues
exposicions fotogràfiques.

