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Dies amb servei escolar anul.lat i, a la vegada, queixes entre els camioners per la restricció preventiva de trànsit per la neu

La Fatarella va acumular fins 15 centímetres de neu durant aquest dimecres. El temporal ha estat protago-
nista, vestint de blanc molts punts del territori, fins i tot zones prelitorals. La previsió indica que les tempera-
tures pugen en les properes hores. La foto correspon al municipi terraltí. P3 i 12

Setmana blanca

Xavi Borrell

PLANA 13
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE
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Els jubilats i pensionistes ja comencem a estar farts de
que, periòdicament, tornin a parlar dels problemes
que tindrà al sistema públic de pensions espanyol en
un termini que els més pessimistes consideren curt i
els més optimistes consideren mitjà i no massa llarg.
Bé, anem a pams i parlem seriosament del tema.
Primer de tot, què diu la Constitució Espanyola
actual? Reproduïm l’article 50,  literalment: Artículo
50. Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia eco-
nómica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con inde-
pendencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
En cap cas parla la CE de la Caixa de la Seguretat Social, que no és res
més que una manera de comptabilitzar els ingressos i despeses dins dels
pressupostos generals de l’estat. Com tampoc hi ha una Caixa de la
Sanitat, ni una Caixa de l’Educació, ni una Caixa del departament de
Defensa. I qui parla dels problemes futurs del Sistema Públic de
Pensions? Primer, la gran banca i asseguradores, que veuen un altre
suculent negoci en els sistemes privats de pensions, mitjançant l’adminis-
tració dels plans privats de pensions. En segon lloc, la gran patronal, que
busca subvencions i descomptes de l’estat en les quotes a la SS de les
seves empreses, sense importar-los ni preocupar-los si els treballadors o
pensionistes arribem a finals de mes amb dignitat i sense passar gana.
Els governs tenen l’obligació de complir allò que diu la CE. I si per con-
sens i de manera justa, es fixen unes pensions mínimes, els complements
necessaris per arribar a aquests mínims ha d’anar a càrrec dels pressupos-
tos generals de l’estat. Com també hi ha d’anar l’import de les pensions
no contributives, fixades per aquelles persones que no han cotitzat a la
SS i no tenen altres ingressos. Els jubilats i pensionistes hem treballat,
cotitzat i pagat els nostres impostos durant tota la nostra vida, i no ens
mereixem el tracte denigrant que ens dóna el govern actual, amb l’incre-
ment del 0,25% de les nostres pensions, quan el PIB nacional està essent
superior al 3%. Nosaltres també tenim dret a gaudir de l’increment de la
riquesa nacional d’una manera justa i proporcionada, no amb almoines
com les que ens “premia” el PP. A més a més, està demostrat que a totes
les eleccions els que votem i tenim més de 60 anys som aproximadament
un de cada tres. Això vol dir que si ens posem d’acord, podem arribar a
condicionar tota classe de governs. Aquesta última setmana hem
començat a mobilitzar-nos a tot el territori espanyol, per la profunda
indignació que hi ha en el nostre col·lectiu. És un primer pas. Hem de
continuar així fins que els governants s’adonen que els jubilats tenim el
dret a unes pensions dignes, i que s’han de considerar les prioritats que
hi ha a l’hora d’establir les despeses per cobrir els pressupostos, deixant
de banda les autopistes i autovies sense sentit, les estacions d’AVE sense
viatgers, els aeroports sense avions, etc., etc. I si s’ha d’arribar a eliminar
la economia submergida, a comprar menys tancs, avions de combat o
vaixells de guerra per tal d’assegurar el benestar de les persones, s’ha de
fer sense complexos. No sigui el cas que ho hagi de fer un president de
més de 60 anys del Partit dels Pensionistes Espanyols.

Àngel Tafalla Grau
Jubilat

Vocal del Consell de la Gent Gran de Catalunya
Els Reguers

SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS, 
UNA ALTRA VEGADA...

LA GENT GRAN TAMBÉ PARLA... SI LA DEIXEN...

Editorial David contra Goliat

Desenes de milers de tones de plaguicides s'apliquen cada any sobre collites i plan-
tacions a Espanya, exposant a treballadors i treballadores del sector agrícola i les
seves famílies a substàncies tòxiques, provocant la contaminació del sòl, de l'aigua,
de l'aire i dels aliments. El raïm seria una de les fruites més contaminades pels pla-
guicides (segons l'informe d'EFSA, European Food Safety Authority, en el raïm es van
detectar plaguicides en el 77,3% de les mostres, mentre que el 58,3% contenia resi-
dus múltiples. Però també els envasos de plàstic com els tuppers, els estris de cuina,
els pesticides, els perfums, la roba o els components informàtics, entre molts altres
productes que ens envolten, tenen alguna cosa en comú: els anomenats contami-
nants hormonals, també coneguts com a disruptors hormonals, interruptors endo-

crins o simplement EDC (Endocrine Disrupting Chemicals). El preocupant és la manca
d'estudis científics que avaluïn l'efecte en la salut de diverses substàncies combina-
des. Una ofensiva que tenia i segueix tenint un horitzó clar: la negociació de l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), que reduiria les asimetries reguladores
entre els EUA i la UE. Però, el futur d'una regulació dels EDC fa encongir les espatlles
als polítics, perquè en definitiva es tracta d'un problema polític que suposa un mal-
decap més gran per la Comissió Europea que per al mateix lobby. No es tracta de la
nostra manera de consumir, sinó d'una crisi democràtica en tota regla, que respon al
fet constatat que les institucions europees no defensen l'interès de la gent. Aquest
és un símptoma clar que la Unió Europea, en aquest sentit, no funciona. 

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha aprovat la
liquidació de les quotes municipals del cofinançament dels
Serveis Socials de la comarca l’any 2017, que inclou els progra-
mes i les polítiques de benestar i atenció a la infància. I és que
en el cas de la Ribera d’Ebre, el Consell es fa càrrec de la meitat
del cost anual que han d’assumir els ajuntaments per prestar
aquests serveis socials a la ciutadania de la Ribera, un fet que
no es dóna en altres comarques. Així, un cop liquidat el Consell
ha aportat 92.759,44 euros per cobrir la despesa de Serveis
Socials comarcals de l’any passat, la meitat del que han sufra-
gat els ajuntaments riberencs en conjunt (en total 185.518,88
euros, cada ajuntament en funció del seu nombre d’habitants).
Tot plegat representa una quarta part del cost total dels Serveis
Socials de la Ribera d’Ebre. D’altra banda, el Ple també ha
aprovat una partida de 30.500 euros per donar suport a l’acti-
vitat de les escoles municipals que imparteixen estudis musicals
oficials reconeguts pel Departament d’Ensenyament a la nostra
comarca.Igualment, s’han aprovat les bases per a la concessió
de subvencions per a fonamentar l’activitat de les curses de
muntanya, BTT i el duatló que se celebren al llarg d’aquest any
2018 a la comarc i una moció de suport a la igualtat de dones
i homes i a l'execució de polítiques actives per a la seva implan-
tació, també a la comarca.

El Consell aprova el cofinançament
dels Serveis Socials que es presten

als municipis riberencs

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

La Federació de Penyes del Barça a
l’Ebre va celebrar el Torneig
Penyes Futbol Games a Tivenys
organitzat per la Confederació
Mundial de Penyes del FC
Barcelona. Hi van participar una
setantena nens i nens. L’alcaldessa,
Maria Beltrán, va assistir a la com-
petició de videojocs que també es va acompanyar amb una
xocolatada. El guanyador va ser Carlos Melgar, de la PB Vinaròs,
el segon i tercer classificats van ser Pau Serret i Francesc
Montolio i el quart Eric Falcón, tots tres de la PB Tivenys.

Tivenys va acollir el Torneig
Penyes Futbol Games

DIUMENGE
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Els impulsors de la querella contra el projecte Castor
asseguren que hi ha “molts indicis d’actes delictius”

El 5 de març prescrivien les possibles responsabilitats per un canvi en el llindar marítim entre Catalunya i el País Valencià

Els promotors de la que-
rella criminal a
l’Audiència Nacional
contra els responsables
polítics del projecte
Castor han assegurat
aquest dimarts en roda
de premsa a Madrid que
hi ha “molts indicis de
fets delictius” en el pro-
cés que es va servir per
al desplegament i poste-
rior suspensió del
magatzem de gas, que
no només va provocar
més d’un miler de
terratrèmols sinó que ha
deixat un deute que pot

superar els 3.300
milions d’euros.
L’objectiu de les entitats
no és només que no es
paguin més diners per al
projecte Castor, sinó que
es retorni els que els ciu-
tadans ja han pagat, a
més del desmantella-
ment de la infraestruc-
tura. Segons informa
l’ACN, un dels aspectes
que ha precipitat la que-
rella és el fet que el 5 de
març prescriuen les pos-
sibles responsabilitats en
un canvi en els límits
marítims que separen

Catalunya del País
Valencià. 
Segons els impulsors de
la querella l’executiu
socialista el va dur a

terme sota el mandat de
Magdalena Álvarez en
forma de “reparació
d’error”, sense necessi-
tat de passar cap tràmit

administratiu extra, i va
permetre que el magat-
zem se situés íntegra-
ment als límits territo-
rials del País Valencià.

*LA LLUITA CONTRA
LA MOSCA NEGRA
s’activarà al mes de
març. El Consorci de
Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre
inicia la tramitació tècni-
ca i administrativa per
engegar el pròxim mes
la campanya de tracta-
ments aeris.

*EL PANTÀ D’ULLDE-
CONA pateix la pitjor
sequera en 18 anys. Es
troba al límit del mínim
ecològic, amb només un
3 per cent de reserves.
Els pagesos veuen ame-
naçada la campanya de
reg si no plou de forma
abundant esta primave-
ra.

*ESCOLARS DE TOR-
TOSA treballen els
valors en l'esport en el
projecte "Barça Kids"
de la Fundació FC
Barcelona.
La iniciativa s'emmarca
en el projecte
"Invulnerables" que
lluita contra la pobresa
infantil i en el qual parti-
cipa l'Ajuntament de
Tortosa. 
Prop de mig miler d'es-
colars d'entre 6 i 12
anys de Tortosa dels
diferents centres de
primària de la ciutat hi
participen des d'aquest
dimarts 27 de febrer i
fins el 9 de març en les
activitats del projecte
"Barça Kids". 
Els monitors treballen
amb dos grups durant
jornades de 9.30h a
16h.

EN UN MINUT

Més
notícies

El Departament d'Ensenyament ha xifrat en
87.563 el nombre d'alumnes afectats pel tan-
cament de 298 escoles catalanes, pel temporal
que principalment dimarts i dimecres ha afec-
tat el país. A la Terra Alta, el Consell Comarcal
va avançar el retorn dels alumnes a casa al
llarg del matí, segons Protecció Civil, tot i que
a primera hora es van anul.lar nou rutes i es
van tancar les escoles del Prat del Compte (5
estudiants) i a La Pobla de Massaluca (22). En
total, 216 alumnes no van poder arribar a l'es-
cola. Dimecres també es va suspendre el
Servei Comarcal de Transport Escolar que ges-
tiona el Consell Comarcal de la Ribera. La sus-
pensió va afectar a 430 alumnes de la comar-
ca. Tot i que en punts del Baix Ebre i Montsià
va nevar, als llocs més propers al mar de forma
minsa, a la Terra Alta ha estat on la neu va
tenir més incidència, arribant als 15 centime-

tres acumulats en indrets com la Fatarella. 
Carreteres tallades
Queixes i indignació entre molts dels camio-
ners que aquest dimarts van haver d'aparcar
els seus vehicles en àrees de servei o zones
d'estacionament degut a la restricció preventi-
va de trànsit pel temporal de neu. A les carre-
teres de les Terres de l'Ebre, les patrulles dels
Mossos d'Esquadra es van situar en els punts
on habitualment desvien els vehicles pesants
quan s'apliquen les restriccions durant els caps
de setmana. L'accés al polígon de la Venta
Nova, a la N-340, l'àrea de servei de l'autopis-
ta AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant, afegint el
Poligon Industrial Baix Ebre ,són alguns dels
punts que van utilitzar les patrulles per fer atu-
rar i mantenir aparcats els camions durant
aquests episodis. Un fet que va provocar mol-
tes queixes dels transportistes.

La Terra Alta acumula les principals precipitacions, amb 
15 centímetres de gruix de neu a la Fatarella

Servei escolar anul.lat i, a la vegada, queixes entre els camioners per la restricció preventiva de trànsit pel temporal
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*TORTOSA: al Teatre
Auditori Felip Pedrell,
ahir dijous, va tenir lloc
lloc la sessió de presen-
tació de la campanya
dels Pressupostos
Participatius 2018. 

*El PSC TORTOSA,
davant les declaracions
de suport a la vaga
feminista del proper 8
de març, fetes per l’al-
caldessa Meritxell
Roigé, ha volgut deixar
clar i manifestar que
aquesta petició “ja l’ha-
via fet el PSC amb ante-
rioritat en forma de
moció”. Enric Roig afe-
gia que “esperem que
l’Ajuntament doni
suport i se sumi d’igual
manera a altres reivindi-
cacions sindicals i en
defensa dels treballa-
dors que es facin al llarg
de l’any”.

*L’INSTITUT CAR-
TOGRÀFIC I GEOLÒGIC
DE CATALUNYA (ICGC),
l’ens dependent del
Departament de Territori
i Sostenibilitat amb com-
petències sobre sismolo-
gia i cartografia, i
l’Observatori de l’Ebre
han signat un nou con-
veni de col·laboració.
L’acord concreta les tas-
ques a realitzar el 2018
per a la difusió de les
dades sísmiques i la pre-
servació i difusió del
patrimoni cartogràfic i
sismològic de
l’Observatori. 

*L’ALDEA: el diumenge
dia 11, dia del Medi
Ambient i de l’Arbre.
Plantada d’arbres al
Xoperal i neteja dels vol-
tants de l’ermita.

Més Notícies

La vaga ha estat convocada per CCOO i la UGT amb motiu del Dia Mundial de les
Dones, i té com a objectiu la defensa de la igualtat laboral i salarial de les dones, la
creació de plans d'igualtat a les empreses i la lluita per la precarietat social i als llocs
de treball, entre d'altres. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha explicat que el
Govern municipal ha decidit adherir-se a la vaga i que, per això, els grups municipals
del Partit Demòcrata i Esquerra Republicana han registrat la moció dels sindicats per-
què es debati durant la propera sessió plenària. Roigé ha animat a la resta de grups
municipals a sumar-s'hi. "No tenim cap problema en presentar la moció de forma
conjunta per part de totes les formacions polítiques amb representació a
l'Ajuntament". Des de l'Ajuntament es donarà suport a les dues hores de vaga del
dijous vinent per reivindicar les desigualtats en les taxes d’ocupació femenina.

En aquesta 11ena edició s'han presentat 36  tre-
balls, 8  en la categoria A cicle superior d'Educació
Primária i Primer cicle d'Eso, 24 en la categoria B
Segon cicle Eso, Batxillerat i Cicles formatius,  en la
Categora C de graus universitaris i 4  en categoria D
Entitats Juvenils. Del total 23   són de les Terres de
l'Ebre. La dotació, que fa personalment Federico
Mayor Zaragoza, és de 5.000 euros. L'acte de lliu-
ramnet de premis també ha canviat, enlloc de fer-se
en dissabte es farà en dijous al mati, per a donar
opció a que participin els joves des de les escoles i
instituts que són els que han participat i elaborat els
clipmetratges.  Serà el dijous 15 de març de les 11 a
les 13h a l'Auditori Felip Pedrell.

Els portaveus dels Grups Municipals del PDeCat i d'ERC presenten la moció

Lliurament del 11è Premi
Federico Mayor Zaragoza

L'Ajuntament de Tortosa 
s'adhereix a la vaga del 8 de març

Dijous, dia 15 de març

La ‘macroparada’ Free Junqueras reclamarà arreu de les Terres
de l’Ebre la llibertat del president d'Esquerra Republicana 

I dels altres presos polítics, aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana, 3 i 4 de
març, Esquerra Republicana farà
un gran desplegament al territori
a iniciativa de la Plataforma Free
Junqueras per reclamar la llibertat
del president d'Esquerra
Republicana, Oriol Junqueras,
com també de la resta de presos
polítics: Jordi Cuixart, Joaquim
Forn i Jordi Sánchez. Les més de
150 parades impulsades per Free
Junqueras comptaran amb la

presència de dirigents i càrrecs
electes institucionals d'Esquerra
Republicana. A les Terres de
l’Ebre, el dissabte hi haurà para-
des informatives a l’Ametlla de
Mar, Roquetes, Tortosa, Alcanar,
la Ràpita, la Sénia i Móra d’Ebre.
El diumenge es faran a les Cases
d’Alcanar i Camarles. A Amposta,
aquest mateix dia se celebrarà un
vermut musical solidari a les 12 h
al Racó del Riu. La Plataforma

denuncia que l'Estat espanyol
actua de manera “venjativa con-
tra Oriol i l'acusa sense fonament
dels delictes de rebel·lió, sedició i
malversació per haver organitzat
el referèndum de l'1 d'octubre,
obeint el mandat de la majoria del
poble de Catalunya. Els empreso-
naments mostren els límits d’un
Estat que és capaç de conculcar
drets fonamentals per derrotar els
adversaris polítics”.

L’Escola del Cuidar, que ara s’engega, naix d’una
experiència del programa Cuidador Expert: cuidador
de pacients amb demència (Programa Pacient Ex-
pert®) que va tenir lloc a la ciutat d’Amposta al no-
vembre i desembre de l’any 2017. 

La finalitat d’aquest projecte formatiu i de suport
mutu és proporcionar les habilitats necessàries a la
persona cuidadora per millorar la seva qualitat de vi-
da i facilitar les eines que li permetin viure positiva-
ment l’experiència de cuidar. L’AFAM, juntament
amb la Gerència Territorial de l’Institut Català de la
Salut i l’Ajuntament d’Amposta han sumat esforços
per crear aquest projecte que es posarà en marxa el
proper dia 8 de març.

L’Escola del Cuidar es posarà en
marxa el 8 de març, a Amposta

El pailebot
Santa Eulàlia
recorrerà ports
d’arreu de la
costa catalana
des d'Occità-
nia fins al
Montsià per
celebrar els seu
cent anys. La Ràpita serà un dels punts de la ruta ma-
rítima que recorrerà este veler històric de tres pals, de-
clarat el 2011 Bé Cultural d’Interès Nacional per la Ge-
neralitat de Catalunya. Serà en motiu de la nova edició
d’Orígens.

El Pailebot Santa Eulàlia farà
escala a la Ràpita, per Origens

Lo Pati–Centre d’Art Terres de l’Ebre ha presentat la
programació per al 2018, una programació que manté
moltes de les activitats endegades els últims anys però
que incorpora novetats importants que indiquen que
també hi hagut un canvi en la direcció del centre. Entre
les propostes de nova creació i com activitat produïda
pel centre cal destacar el Festival de llum i color Ocu-
lArt. Cal destacar també una acció interdisciplinar, rea-
litzada en col·laboració amb el Festival Internacional de
Teatre i Circ d’Amposta (FestiCam) que barrejarà art
plàstic i art escènic, una proposta gairebé de laboratori
creatiu que comptarà amb la participació de l’artista i
performer Mariaelena Roqué, l’artista escènic Oriol Es-
cursell i alumnes de l’EtCA i ESARDI. Aquest 2018 tindrà
lloc la 15ena edició de la Biennal d’Art d’Amposta.

Lo Pati–Centre d’Art Terres de
l’Ebre presenta la programació

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, en la roda de premsa.
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EN UN MINUT

*AMPOSTA va pro-
mocionar els productes
de proximitat amb la
carxofa com a protago-
nista. En la 23a edició
es va optar per tornar a
organitzar la festa gas-
tronòmica, ja de re-
ferència, en diumenge i
no en dissabte, per po-
der sumar més visi-
tants. L’esdeveniment
va acostar l’oferta cu-
linària de proximitat al
territori però també
obrir-la als visitants de
fora de les Terres de l’E-
bre. De fet, fins a un
centenar d’autocarava-
nes van estar a Ampos-
ta aprofitant la jornada,
en què es van servir uns
8.000 tastos. Fins al 18
de març, restaurants
d’Amposta i del Poble
Nou ofereixen menús
on la carxofa es troba
fins a les postres.

*ELS CENTRES EDU-
CATIUS D’AMPOSTA
participen en una reco-
llida de material per
l’escolarització a Kènia.

Més notícies

L'Ajuntament d'Amposta, amb els
vots de l'equip de govern d'ERC i els
vots a favor dels grups de l'oposició, va
aprovar en el ple un Codi de conducta
dels regidors i alts càrrecs del consistori.
Una eina que, sota la tutela de la Secre-
taria municipal, vetllarà per l’ètica i el co-
rrecte comportament de tots els regidors
i càrrecs de confiança. 

Així mateix, tal com informa ebredigi-
tal.cat, el ple va aprovar una modificació
de la Relació de llocs de Treball i Plantilla
inclou, entre altres, la creació del lloc de
treball d'enginyer d'obra pública i dues
promocions internes: una adscrita a l'à-
rea de Serveis i una altra al departament
de RRHH.

Aquest punt va generar tensió amb re-
trets per part de la portaveu de Con-

vergència i Unió, Isabel Ferré. 
No va prosperar la moció del regidor

Germán Ciscar per demanar una investi-
gació per presumptes casos de mobbing
al personal de la neteja de l’Hospital i la
Residència. Ciscar va insistir en què se-
guirà pressionant a l’equip de govern per
dur a terme la investigació. 

Sí que es va aprovar la moció socialista
per garantir unes pensions dignes, a cà-
rrec dels pressupostos generals de l’Estat. 

També van tirar endavant les tres mo-
cions del PSC, CiU i Esquerra en la lluita
per la igualtat davant la vaga convocada
el 8 de març pel Dia Internacional de la
Dona. 

El ple es va haver de suspendre durant
uns minuts pel desmai d’un dels assis-
tents entre el públic.

Aprovat el codi de conducta d'alts càrrecs i
polèmica per suposat mobbing a l’Hospital

Ple d’Amposta amb moments de tensió

Ple d’Amposta.

Amposta amplia a tota la
ciutat les ajudes a la

rehabilitació d’habitatges

La data límit per presentar la sol·licitud és el 30 de maig

La Junta de Govern
Local d’Amposta de
dilluns 26 de febrer
va aprovar la convo-
catòria de subven-
cions dirigides a la
rehabilitació d’habi-
tatges. Ho va fer amb
una novetat principal:
les subvencions s’o-
bren a tot el municipi.
En la convocatòria del
2017, només van
poder optar a l’ajut
aquells habitatges
situats als barris del
Grau i la Vila. ’Ara, en
canvi, hem decidit
ampliar-ho al conjunt
de la població’, deta-
lla l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, tot afegint que
l’import màxim a atorgar en aquesta convocatòria és
de 50.000 euros. 
Les ajudes es poden presentar fins el 30 de maig, pre-
veuen subvencionar un 20% del cost de l’obra amb
un topall màxim de 2.000 euros o de 3.000 euros en
funció del programa que se sol·liciti. S’hi pot accedir
per quatre línies: rehabilitació de cobertes, rehabilita-
ció de façanes, millora de l’accessibilitat i per a redac-
ció d’informes tècnics dels edificis.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.
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*AL MUSEU DE LA MAR
DE L'EBRE arriba la mos-
tra ''Memòria glaçada. La
gelada del 1956'. La
inauguració de l'exposi-
ció i presentació de la
recerca tindrà lloc avui
divendres 2 de març a les
19.30h.

*L’AJUNTAMENT DE LA
RÀPITA ha donat suport
a la proposta de vaga
feminista prevista per al 8
de març i s’ha com-
promès a facilitar la infor-
mació i a promoure les
aturades a les treballado-
res que vulguin parar. El
ple va aprovar divendres
la moció que així ho
demanava. Així mateix,
el ple també va aprovar,
per unanimitat de tots els
grups, una ordenança
que reguli la possibilitat
de pagar els deutes con-
trets per la ciutadania
amb el municipi a través
de treballs a la comunitat
en cas que es prefereixi
sobre les sancions econò-
miques. Així ho va apro-
var divendres .

*URV: XII CURS DONES,
SALUT I EDUCACIÓ DE
DELTEBRE. Conferència:
‘Identitats negades.
Robatori de nadons, crim
contra la humanitat’. A
càrrec de Neus Roig,
antropòloga i presidenta
de l’Observatori de les
Desaparicions Forçades.
Avui divendres a les 18
hores, a l’Espai Eliseo
Vives de la Biblioteca
Delta de l’Ebre de
Deltebre. 
Organitza: Departament
de Pedagogia de la URV,
Ajuntament de Deltebre i
Institut Català de les
Dones.

*EL GRUP COMARCAL
SOCIALISTA ha informat
que “vam aconseguir que
el ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre
aprovés les mocions de
suport a la vaga feminista
del 8 de març i en defen-
sa d'un sistema públic de
pensions digne. Amb l’a-
provació de les tres
mocions presentades, els
socialistes tornem a por-
tar al ple el debat, el dià-
leg i el consens perdut
amb la presidència de
Sandra Zaragoza”.

Més notícies

La seguretat i mobilitat de l’encreuament entre el carrer Girona i
l’Avinguda Robert Graupera millorarà gràcies a una rotonda que es
construirà aquest any 2018 i que permetrà posar punt i final a un
dels punts negres de la circulació viària al municipi. L’alcalde, Lluís
Soler, ha explicat que “aquesta actuació és imprescindible no
només per a garantir la seguretat de la ciutadania, sinó també per
a millorar la circulació viària en una de les zones més estratègiques
i més transitades del municipi amb l’obertura ja fa anys del pont Lo
Passador”. Soler ha recordat que “ja des de l’oposició reclamàvem
mesures efectives per a solucionar aquesta problemàtica i, per tant,
la seva construcció és un pas més en el compliment del nostre com-
promís vers els veïns i veïnes de Deltebre”.

L’agrupació municipal del Partit Demòcrata de Deltebre, mit-
jançant la convocatòria d’unes primàries, ha votat el precan-
didat per a les eleccions municipals del proper maig de 2019.
En aquest cas, ha estat Lluís Soler qui ha mostrat la seva pre-
disposició a continuar com a alcalde de Deltebre depenent
del context i també, evidement, del vot de la ciutadania.
L’assemblea, i també mitjançant primàries, ha elegit a Carlos
Serra, actual tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Deltebre,
com a nou president del comitè local. Aquesta elecció ha
estat causada per la renúncia personal de l’anterior presi-
dent, Pascual Chacón, el qual ha cedit el càrrec per facilitar
“l’entrada de nous aires i nous projectes al Partit
Demòcrata”, tot i que seguirà vinculat al l’agrupació local
des d’un altre àmbit.

Una rotonda per acabar amb un
dels punts negres de la circulació 
A Deltebre, entre el carrer Girona i l’Avinguda Graupera

Lluís Soler, candidat del PDeCAT
en les pròximes municipals 

De Deltebre. Carlos Serra, nou president del comitè local

Després de “més de 2 anys
intensos i inexplicables de
tràmits, reunions, infor-
mes...ja tenim l’autorització
del dragatge de la bocana
del riu Ebre”, ha explicat l’al-
calde de Deltebre, Lluís
Soler. D’aquesta forma,
l’Ajuntament ha donat “un
pas de gegant en una reivin-
dicació històrica, desatesa
fins al moment per part de
les administracions compe-
tents, per salvaguardar la
integritat física del sector pesquer, professional i esportiu,
que surten dia a dia al mar, però també per promoure de
forma real i efectiva la navegabilitat del riu. Segons Soler,
“un pas important a poc més de mig camí del que encara
cal aconseguir”. L’autorització és per a un dragatge durant
l’any. Per això, des de l’Ajuntament ja “hem entrat el pro-
jecte per tramitar el dragatge per a 4 anys. La solució d’un
dragatge només és contextual, i no estructural. Per tant,
amb pescadors i sector nàutic haurem de coordinar bé
quan serà el millor moment d’execució durant el 2018. Els
municipis de riu amunt es beneficiaran de la millora, un
tema que hauria d’assumir de forma coordinada la
Generalitat i l’Estat i que, fins ara, no han volgut fer.
L’Ajuntament ho assumirà de forma puntual i d’emergèn-
cia però reclamant que el dragatge s’ha de fer en el marc
dels treballs de navegabilitat habituals del riu Ebre”.

Promourà de “forma real” la navegabilitat 

Deltebre ja té autorització del
dragatge de la bocana del riu

Lluís Soler, alcalde de Deltebre.

El Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en sessió plenària la con-
vocatòria dels premis anuals d'Emprenedoria, Solidaritat i Fotografia de
la Gent Gran. 
D'altra banda, el Consell destinarà enguany 95.805 euros a la millora de
camins municipals. Els beneficiaris són els ajuntaments de Tortosa,
Roquetes, Deltebre, el Perelló i l'Ampolla i l'EMD de Jesús. Finalment, el
ple va aprovar una moció presentada pels grups comarcals de PDeCAT i
ERC de suport a la vaga laboral de dues hores per torn convocada per al
dia 8. La Corporació també va aprovar dues mocions presentades pel
grup comarcal del PSC de suport a la vaga feminista del 8 de març i per
demanar al govern de l'Estat establir un sistema públic de pensions amb
major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

Convocats pel Consell Comarcal del Baix Ebre

Premis Emprenedoria, Solidaritat i
Fotografia de la Gent Gran 2018

Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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*L'EXPOSICIÓ itine-
rant Carmel Biarnés,
fotògraf de la Ribera
d'Ebre arriba al Palau
Oliver de Boteller de
Tortosa. La inauguració
fou ahir dijous, 1 de
març, a la seu del
Departament de
Cultura de les Terres de
l’Ebre, a Tortosa.

*ERCROS guanya 45
milions d'euros el
2017, l'1,5% menys
que l'exercici anterior.
La xifra de negocis de
la companyia química
s'enfila fins els 686
milions d'euros, el
13,8% més.

*BOTIGUERS DE LA
RIBERA es formen al
Consell Comarcal per
aprendre a fer un bon
aparador, de la mà de la
reconeguda especialista
Mónica Pla.

Més 
notícies

La comarca de la Terra Alta celebra del
23 de febrer al 25 de març les novenes
Jornades Gastronòmiques del Corder,
un certamen gastronòmic que té l'ob-
jectiu de promocionar els productes de
qualitat de la contrada, especialment
el corder, però també l'oli i el vi, entre
altres. En l'edició d'enguany s'han
sumat a la iniciativa un total de catorze
restaurants de les poblacions d'Arnes,
Batea, Bot, Gandesa, Horta de Sant

Joan, el Pinell de Brai, la Pobla de
Massaluca i Vilalba dels Arcs. A partir
de divendres passat ofereixen menús
especials en què la carn de corder hi
serà present, sobretot en els plats prin-
cipals, acompanyada de l'oli el vi, les
pastes, la mel, els licors... de la Terra
Alta. S'ha editat un desplegable amb
tota la informació de les jornades i dels
menús, que tenen uns preus d'entre
25 i 40 euros. 

14 restaurants participen a les
Jornades Gastronòmiques del Corder 

A la Terra Alta

La Denominació d’Origen Terra Alta i la Diputació
de Tarragona han signat un acord de col·laboració
amb motiu de la celebració del concurs internacio-
nal Grenaches du Monde, que tindrà lloc a la Terra
Alta el pròxim mes d’abril. A través d’aquest
acord, la Diputació aporta 100.000 euros per
impulsar la promoció internacional de la comarca
com a referent en la producció de vins. L’acord es
va oficialitzar en un acte celebrat al Palau Bofarull
de Reus i presidit per Josep Poblet, president de la
Diputació, Carles Luz, president del Consell
Comarcal de la Terra Alta, i Joan Arrufí, president
del Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Terra Alta.

La DO Terra Alta i la Diputació
signen un acord de col.laboració

Pel concurs Internacional Grenaches du Monde

L’acte de presentació va tenir lloc a Bot. 

El ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar totes les mocions presentades.
Moció de l’Associació Catalana de Municipis en defensa de les institucions catala-
nes i dels seus representants electes (deu vots a favor de PDCAT i ERC i tres abs-
tencions de PSC i PP). Móció d’ERC per denominar plaça de l’1 d’Octubre l’espai
situat davant del teatre municipal. Finalment s’ha acordat posar el nom d’Espai 1
d’Octubre, ja que tècnicament aquest indret no és un vial (deu vots a favor de PD-
CAT i ERC, dos en contra del PSC i una abstenció del PP). Moció del PSC per a exi-
gir a la Generalitat el deute pendent amb l’Ajuntament en concepte d’ajudes a la
gestió d’escoles bressol (unanimitat). Moció del PSC en defensa del sistema públic
de pensions (2 vots a favor i 11 abstencions). Moció d’ERC per a revertir les liqui-
dacions de l’IVA aplicades a entitats culturals i mitjans de comunicació públics de
Catalunya (dotze vots a favor de PDCAT, ERC i PSC, i 1 abstenció del PP). Moció
d’ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, per la igualtat,
contra la bretxa salarial, etc. (unanimitat). Moció conjunta de suport a les accions
convocades el dia 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona, per la
igualtat, etc. (dotze voits a favor del PDCAT, ERC i PSC, i una abstenció del PP).

L’Església Arxiprestal de
Sant Jaume de Tivissa va aco-
llir  diumenge la XXIV Mostra
de Cant Coral de la Ribera
d’Ebre, un dels actes tradicio-
nals del calendari cultural de
la Ribera que aplega a totes
les corals en actiu de la co-
marca. Gairebé 200 cantaires
riberencs, de les cinc corals
que hi ha a la Ribera, van
protagonitzar aquest concert
de música en directe. Com és tradicional, la trobada va acabar amb una cantada
conjunta interpretant el Cantem Llach, de Lluis Llach, i El Cant de la Senyera que
cada any posa el punt final a la Mostra comarcal, i que en aquesta edició ha tingut
un sentit especial donat el context polític i social actual.

L’espai situat davant del teatre municipal de 
Móra d’Ebre es dirà ‘1 d’octubre’

Uns 200 cantaires riberencs es reuneixen a Tivissa en la
Mostra de Cant Coral de la Ribera més reivindicativa
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JA HI HA UN ACORD

Nou pas per al des-
mantellament definitiu
de la central nuclear de
Vandellòs I. L’empresa
nacional de residus
radioactius, Enresa, ha
adjudicat al grup
francès EDF i la filial
espanyola de l’elèctrica
Westinghouse un con-
tracte pel procés de
desmantellament del
reactor de la central, en
la qual es prestaran ser-
veis d’enginyeria.
L’acord, que puja fins al
milió d’euros i té una
durada de quatre anys,
permetrà que les
empreses donin suport
tècnic en la fase de
latència del projecte de
desmantellament de la
central i de mantenir
estable el reactor. La
planta es troba aturada
des de l’accident del
1989 i en desmuntatge
des del 1994.

Nou pas per
desmantellar
Vandellòs I

L’alcalde de Roquetes,
Paco Gas, ha fet el balanç
de la gestió realitzada
durant el 2017, coinci-
dint amb els 10 anys a
l'alcaldia, i també ha ex-
plicat els nous projectes
per al 2018. “Una vega-
da acabat l’any, i en ini-
ciar-ne un de nou, és bo
fer balanç de l’exercici
tancat. De comparar, en
aquest cas l’any 2017
respecte a l’anterior i, a
partir d’aquí treure’n
conclusions per tal de mi-
llorar la gestió per a l’any
vinent”. Segons Gas,
“l’any 2017, des de la
meva opinió, ha estat po-
sitiu, millor que l’anterior, i sense haver arribat als ingressos, ni de lluny
dels anys 2008, 2009 o 2010, sí que hem pogut dur a terme més in-
versions, prestar més serveis i reduir deute. Un deute que si l’any
2007, quan vaig accedir a l’alcaldia era d’11 milions d’euros, l’any
2016 era de 5 milions. És a dir, n’hem amortitzat més de la meitat i,
quan tinguem la liquidació del 2017, podrem confirmar aquesta
tendència a la baixa”. L’alcalde de Roquetes afegia que “tot sense in-
crementar els impostos i les taxes municipals des de fa cinc anys, però
millorant els serveis generals, ampliant les prestacions socials, i incre-
mentant les inversions en obres públiques”. Podeu trobar totes les va-
loracions de Paco Gas al web de Més Ebre. Nota i Foto: Roquetes Comunicació

Els ajuntaments de Deltebre, l'Aldea, l'Ampolla, Camarles,
Amposta, la Ràpita i Sant Jaume i els voluntaris del parc natural
del delta de l'Ebre tornen a posar en marxa la campanya 'Per un
Delta net' per recollir i retirar els residus que el mar, el vent, el riu
i, sobretot, l'acció incívica humana escampen per l'espai natural
protegit. Si bé l'acció de neteja col·lectiva convocada el matí del
pròxim diumenge, 11 de març, serà un dels actes més visibles i
representatius de la iniciativa, els seus impulsors recorden que la
clau continua sent la conscienciació i l'educació, tant de la pobla-
ció autòctona com dels visitants. La del pròxim dia 11 no serà la
primera acció de neteja que s'organitza enguany en el marc de la
campanya. Els passats 24 i 25 de febrer, 57 voluntaris van recollir
3.800 quilos de deixalles –plàstics en un 84%- de la zona de la
punta de la Banya. També el pròxim 13 de maig està prevista una
nova acció a la Platja d'Eucaliptus en el marc de la campanya Let's
Clean Europe i, el 18 de mig, tindrà lloc una marató de neteja
entre Sant Jaume i l'Ametlla de Mar.

‘Més inversions, més serveis i més
reducció de deute, sense pujar impostos’

Nova campanya de neteja 
del delta de l'Ebre

Paco Gas, alcalde de Roquetes, ha fet balanç de la gestió del 2017
'Per un Delta net', el diumenge 11 de març

L’hotel Bon Repòs podria tornar 
a obrir portes

A l’Ametlla de Mar

L’hotel Bon Repòs podria tornar a obrir por-
tes. És una de les mesures que s’està nego-
ciant entre els propietaris i l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar per solucionar un dels liti-
gis que, ara fa dos anys, van provocar que
el POUM del 2010 quedés en suspens. El
pacte també permetria conservar el parc
públic que, ara com ara, segueix sent pri-
vat. Segons la Cala Ràdio, l’alcalde Jordi
Gaseni ha informat que els propietaris
tenen la intenció de fer reformes.

L’esport aldeà es vestirà de gala el
divendres dia 16 de març

Catorzena edició de la Festa de l’Esport 

El divendres 16 de març tindrà lloc la XIV Festa de l’Esport Aldeà. Per cator-
zena vegada “ens trobem davant l’oportunitat de premiar tot un col·lectiu
del nostre poble. La festa de l’esport intenta premiar l’esforç general visua-
litzant-lo amb una sèrie de grups o persones que d’alguna manera poden
significar un exemple a seguir per part de la resta de practicants del nostre
poble”.
Els premis anuals de l’Esport es dividiran en els següents apartats: Premi al
Millor Esportista, Premi de Reconeixement a les Entitats, Premi a la
Projecció Esportiva, Premi a la Constància i Esforç, Premi al Voluntariat,
Mencions especials, Mencions Especials a títol pòstum i Mencions especials
Ajuntament.

Paco Gas, alcalde de Roquetes.
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*SUSANNA SANCHO,
presidenta de l'Àrea
d'Atenció a les
Persones del Consell
Comarcal del Montsià,
va presidir la setmana
passada, la reunió del
Consell Consultiu de
Dones del Montsià.  Es
van presentar el princi-
pals resultats del Servei
d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD) i del
Pla Comarcal de
Polítiques de Dones
relatius a l’any 2017.
Així mateix es va pre-
sentar a les associacions
l’oferta formativa del
SIAD de cara a l’any
2018, en la que s’ofe-
reixen fins a 20 activi-
tats, entre tallers i
xerrades de l’àmbit jurí-
dic, psicològic i social. 

*SANT JAUME: avui
divendres la biblioteca
Francesc Balaguer com-
pleix el seu cinquè ani-
versari i per això s’han
organitzat un seguit
d’activitats que es faran
durant aquest mes de
març i a l’abril.

Més 
notícies

La tensió als Con-
sells Comarcals del
Baix Ebre i el Montsià
després del trenca-
ment dels pactes en-
tre el PSC i ERC, que
ara governa amb el
Pdecat, no baixa. Al
contrari. Segons in-
forma ebredigital.cat,
si al Baix Ebre els so-
cialistes asseguren
sentir-se “vetats”,
ara el PSC ha criticat
durament el govern
comarcal del Montsià “per no apostar pel turisme”.

“El turisme està estirant la recuperació econòmica a les Terres de
l’Ebre”, diuen des del PSC. Però, “no s’està fent prou. Especialment
al consell comarcal del Montsià”. Els socialistes lamenten que el nou
govern d’ERC i el Pdecat hagi prescindit de la tècnica de turisme que
havien contractat quan governaven per un nou càrrec de confiança.
Aquest ha sigut el principal argument pel què els socialistes van votar
en contra dels pressupostos. 

Per la seva banda, l’actual presidenta del Consell Comarcal del
Montsià, Carme Navarro, lamenta l’actitud de l’anterior president.
Durant el programa L’Ebre al Dia, a Canal Terres de l’Ebre, ha puntua-
litzat que el contracte de la tècnica de turisme tenia una durada de 3
mesos i acabava el 31 de desembre. Assegura que l’ens supramunici-
pal mai ha tingut recursos per al turisme però que s’està treballant en
una estratègia conjunta per dinamitzar econòmicament la comarca.

La Ràpita acollirà el proper diumenge la segona edició de la cursa
d'orientació Rogaine Serra del Montsià, organitzada pel Centre
Excursionista La Foradada amb la col·laboració de la regidoria
d’Esports. Tancades les inscripcions, són 170 els participants, dis-
tribuïts en 69 equips d’entre 2 i 4 membres. Aquesta prova es durà
a terme coincidint amb el Xè Canicròs de La Ràpita i la Cursa
Infantil de Muntanya. La primera cursa de diumenge serà el
Canicròs, a partir de les 8.30 del matí. La Rogaine sortirà a les 10
hores, i a les 11 la Cursa infantil. La regidora d’Esports, Àngela
Reverté, ha afirmat que “és la segona edició de la Rogaine, i el fet
d’haver superat en inscripcions la de l’any passat ja indica que
aquesta és una modalitat que agrada, en la qual intervenen ele-
ments com l’estratègia, el treball en equip i la condició física”.

Encreuament de retrets al 
Consell Comarcal del Montsià La II Rogaine Serra del Montsià

reunirà diumenge 170 participants
‘Per no apostar pel turisme’

A la Ràpita, de 69 equips

El Consell Comarcal del Montsià 
visita les instal.lacions de la seu central 

de la Fundació Mercè Pla

A Campredó El proper diumenge, dia 4 de març

La Presidenta del consell comarcal del
Montsià, Carme Navarro, va visitar les ins-
tal·lacions de la seu central de la Fundació
Mercè Pla situades a Campredó,
començant per l’espai d’office de l’escola
d’educació especial Verge de la Cinta on
l’alumnat del PFI de restauració i càtering,
que cursen aquesta formació professional
amb la intenció d’assolir una inserció labo-
ral a l’empresa ordinària, estaven preparant l’àpat que oferirien posteriorment per dinar. Després
es va visitar l’esmentada cuina central en la que treballen diferents professionals del sector de la
restauració i persones del CET de la mateixa entitat.

Tot a punt per 
l’inici de la temporada 
de La Passió d’Ulldecona

Representants de les vuit Passions que formen part de la Federació
Catalana de Passions, entre les quals hi ha La Passió d’Ulldecona, es
van trobar el passat cap de setmana a Montserrat per a fer l’acte de
presentació conjunta de la temporada 2018. Per part de la Passió
d’Ulldecona, va intervenir el President del Patronat, Jordi Carapuig,
i el director de l’obra, Josi Ganzenmuller. La Passió d’Ulldecona s’es-
trenarà el proper diumenge, 4 de març, al Teatre Municipal Orfeó
Montsià, en la posada en escena de l’obra en català. Enguany hi
haurà a nivell municipal, dos representacions en català i dos en cas-
tellà. A nivell promocional, un any més, el Patronat de La Passió ha
preparat uns paquets turístics per tal que els visitants puguin gaudir
amb ‘els cinc sentits d’Ulldecona’.

Carme Navarro, presidenta del Consell Comarcal del Montsià,
va respondre a les queixes del PSC. 



Pili Cugat, més coneguda com «La jueva de Tortosa» ens
presenta el seu primer àlbum «Jocs d'aigua» amb el gui-
tarrista i compositor Carlos Lupprian, i la col·laboració de
Sinta Salvadó al violoncel. Pili Cugat, diplomada en turis-
me i guia oficial, sempre ens recordarà a «La Jueva de
Tortosa». Va tenir la genial idea d'introduir teatre i música
a les seues visites guiades pel Call Jueu, apropant cultura
i sentiment amb cada petjada. Avui ens presenta el seu
primer àlbum «Jocs d'aigua» amb Carlos Lupprian.

Més Ebre: Deu cançons que ens parlen del riu, de les oli-
veres, de la natura, dels sentiments, de les emocions...
Pili Cugat: Quan Carlos i jo, passejant per la bora del riu,
vam il·lusionar-nos en la idea d'un treball lligat a l'aigua,
ens imaginàvem tot un seguit de cançons inspirades en l'e-
lement aigua pròpiament dit, i en tot allò que ens trans-
met. A mesura que anàvem escrivint, el camí va anar evo-
lucionant portant-nos a expressar moments que d'una
manera o d'una altra sentíem vinculats a l'aigua a través de
les emocions. Tots som conscients del lligam entre l'aigua i
l'emoció, del seu paral·lelisme... Com més caminàvem més
sentíem la necessitat d'expressar la importància d'evolu-
cionar com a persones, de ser més forts, de buscar dintre
d'un mateix... Les lletres de les cançons, personalment,
són un camí de creixement. Cada cop que canto algunes
d'elles, em recorden missatges que em dic a mi mateixa i
amb els que intento ser coherent en el meu dia a dia. És
molt curiós viure i veure com allò que vaig escriure en un
moment donat, aquells pensaments espontanis, em van
descobrint nous matisos amb els que em sento amb la res-
ponsabilitat personal d'expressar de la manera més trans-
parent possible, des del missatge, des de l'emoció. Vaig
aprenent...

ME: Coneixem a Pili Cugat però, qui és Carlos Lupprian?
Carlos Lupprian: És una pregunta difícil, d'aquelles que
porta tota una vida el ser capaç de respondre. Em conside-
ro un ésser inquiet amb una fam voraç d'aprendre i desco-
brir coses noves. Vaig començar en el món de la música a
principis dels anys 80. Intentava aprendre tot de qualsevol
estil. Vaig estudiar guitarra clàssica, guitarra elèctrica, jazz,
composició i electroacústica. Mai vaig ser molt escolàstic
però sí molt apassionat. He sobreviscut com a músic des
de llavors amb petites pauses. He tingut la sort d'involu-
crar-me en projectes que m'han donat vida, primer com a
compositor des de la Fundació Phonos amb el suport de
Gabriel Brncic. Feia obres que eren tot un repte, explorava
el so fins al límit, dissenyava instruments, programava
recursos nous... Amb estrenes en festivals i centres de
Vanguardia de tot el món. (Centro de Arte Reina Sofía,
CCCB, Macba, Festival de Música contemporània de la
Habana, Music Gallery de Toronto, etc). Una altra època
important per a mi va ser quan vaig estar treballant amb
l'il·lustrador Fernando Krahn com a compositor per a les
seves animacions i amb qui vaig aprendre tant de l'art de
l'animació. Fernando Krahn va ser com un pare per a mi.
Teníem una comunicació molt especial, quasi telepàtica.
De vegades un acabava la frase que l'altre havia començat.
Portàvem un ritme de treball frenètic. Publicàvem setma-
nalment la nostra animació a la web de La Vanguardia i
molts d'altres projectes en paral·lel. Malgrat que la seva
mort fou un cop molt fort, vam continuar durant tres anys
més amb la Krahnfactory, mantenint el llegat de Fernando
Krahn mitjançant la nostra sèrie de Krahnitos, on em vaig
desenvolupar com a director d'animació i guionista. De fet,
dirigia des de la música. L'animació i el ritme, estan tan lli-
gats! Quan es va acabar, vaig seguir amb la meva vida de
músic. Necessitava tocar en viu més que respirar, però no
acabaven de sortir els meus projectes. Però la col·laboració

amb el compositor Josep Mª Mestres Quadreny (tot un
referent en la música contemporània) en el disseny d'ins-
tal·lacions i diversos treballs discogràfics, em van reconnec-
tar amb la meva etapa més avantguardista, tornant-me la
necessitat d'explorar nous territoris. Finalment el meu amic
i col·laborador Santiago Krahn em va presentar a certa
cantant de Tortosa. Vaig venir a fer una substitució a la
Festa de Hanukkah acompanyant a "La Jueva de Tortosa i
m'hi vaig quedar. Hem fet i compartit tantes coses des de
llavors que de vegades em quedo bocabadat. Pili és una
de les cantants amb major expressivitat que he conegut
mai. Aconsegueix emocionar-me cada vegada que la
sento cantar.

ME: En aquest primer àlbum uniu música i poesia apro-
pant-nos a la natura i les emocions. El nom de l'àlbum
«Jocs d'aigua», per què?
PC&CL: Jocs d'aigua, jocs d'emocions, actituds diverses en
enfront de les circumstàncies... Un riu d'aprenentatge, de
vivències, d'il·lusions, d'ideals, de lluita, d'esperança, de
buscar-se i trobar-se amb un mateix, d'escoltar-se i escol-
tar... No fou fàcil decidir el nom de l'àlbum. De fet, fou el
que més ens va costar. Teníem molt clar que havia d'estar
lligat a l'aigua pel fet que parlar d'aigua és parlar d'emoció.
Per què Jocs? Per què jugar, sentir i viure són les peces més
importants del nostre camí.

ME: «Jocs d'aigua» fusiona la música tradicional medi-
terrània, el folk, el jazz contemporani i la música de cam-
bra...
CL: La música està escrita a mida de les poesies de Pili.
Intento trobar el medi més apropiat per a la seua veu, res-
pectant les seues arrels però procurant ampliar una mica
més el seu àmbit musical. Ella té una tradició molt forta de

música mediterrània en general i especialment dels cants
de treball escoltats des de la seva infància, així com de
música sefardí, pel seu treball amb el personatge de La
jueva de Tortosa. La idea de posar violoncel en algunes
cançons em va semblar una bona opció. Dóna molt de joc
per la seva proximitat de tessitura a la guitarra, la qual cosa
ens permet teixir una bona base musical amb molts més
recursos expressius. Per altra banda, un violoncel·lista, està
molt acostumat ha interpretat amb un tempo més flexible,
per la seva tradició amb la música de cambra, que per
exemple, un baix elèctric. Això és fonamental per l'expres-
sivitat que requereix acompanyar les cançons de Pili.

ME: Pili, vas tenir una immensa alegria amb el naixement
d'aquest primer àlbum però, el maleït càncer també va
voler ser-hi present. Com a dona valenta i positiva, que
els diries a totes aquelles persones que estan passant per
aquesta malaltia?
PC: Sempre que hi penso se m'entelen els ulls. L'emoció
em pot i he de respirar a fons i reconduir-la, fer terra supo-
so. És curiós com arriben les coses! Els jocs de la vida? A
principis de setembre, just el dia que Carlos portava el CD
a fàbrica, vaig notar que alguna cosa no anava bé. Al cap
de pocs dies em confirmaven que tenia càncer de mama. I
just al cap d'un mes, el mateix dia que m'extreien el
tumor, sortia la nostra criatura Jocs d'aigua. Ara, des de la
perspectiva del temps, sé que vaig tenir sort... Vaig sentir
com la vida em protegia i em donava l'oportunitat de gau-
dir d'aquell projecte recent nascut. Ara, malgrat la duresa
de la malaltia, sento gratitud per què... és com si la vida
m'estigués dient, tranquil·la, estic amb tu, aprèn, fes-te
més forta, cuida't, confia, gaudeix, viu, somriu ... La fase
més dura del tractament ja ha passat. Ja queda poc!.
Segueixo aprenent de l'experiència. Em sento molt estima-
da, i això és el més gran regal que una persona pot tenir.
Malauradament, som molts els que estem passant per l'ex-
periència del càncer. És una malaltia freqüent que avui té
sortida. Què diria a gent que està passant pel mateix? El
que moltes persones que ho han superat m'han dit. Que
som valents i valentes. Que la il·lusió de viure és la nostra
força, que ens dediquem temps, que cal seguir fent, en la
mesura que puguem, allò que més ens agrada, que ens
mimem molt... i ens deixem mimar. I que aquesta situació
passarà i en sortirem reforçats.

ME: Una frase teua: «Quan t'adones que el res és l'instant
regalat que et permet escollir ... M'encanta!
PC: Quan em veig forçada a parar i aquest parar és un tor-
nar a començar, escollint una manera renovada de trans-
metre, més directa, desfent-me de la timidesa per a gaudir
al màxim del compartir. Quan un és conscient del res, és el
moment d'escollir com seguir... Encara que no puc parar
del tot, perquè tinc la necessitat de seguir escrivint, can-
tant... forma part de mi. Som allò que fem, allò amb el
que més gaudim. Viure és també compartir ... Ara, quan
em sento a la recta final del tractament, m'il·lusiona una
primavera plena d'activitat.

ME: A partir d'ara quins són els vostres projectes?
PC&CL: Ara mateix estem totalment centrats en compartir
les cançons i el missatge de Jocs d'Aigua. Volem gaudir al
màxim aquesta nova etapa. Les experiències viscudes amb
els petits concerts realitzats fins ara ens han aportat
moments preciosos de donar i rebre, i ens encanta. És un
camí que just acaba de començar. Estem molt il·lusionats
amb la presentació de Jocs d'Aigua al Teatre Auditori
Felip Pedrell, dissabte 17 de març a les 20:00h.

ME: Allí estarem!
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Isabel Carrasco

Pili Cugat 
i Carlos Lupprian
ENS PRESENTEN: JOCS D'AIGUA

     Quan un és conscient del res, és el moment d'escollir com seguir...
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Imatges cedides pels nostres lectors i lectores
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Diumenge passat, Canal Terres de l’Ebre va estar a la
Fatarella, transmetent el partit entre els locals i la
Rapitenca B. Una festa. Il.lusió i implicació pel futbol
més modest. El que apareix poques vegades als mitjans,
el que té poc carinyo, el que és poc valorat...però el que
té més passió. Més sentiment. 
Destaco avui el tracte i la bona feina de la gent de la
Fatarella que converteix l’esport en una activitat per a
tot el poble, per gaudir-ne. Barbacoa i saltxitxes i entre-
pans per tots els aficionats locals i també pels visitants. I
la gent que respon i va al camp, a recolzar el seu equip.
Una gran jornada que va servir d’homenatge als clubs
modestos de la categoria, als que com la Fatarella, tenen
pocs recursos i creen un ambient propici perquè es jugui
per sentiment. Als que han de superar moltes adversitats
i defensen el club del seu poble de forma incansable. 
Es digne de menció. El contrast, parlo en general, està
en aquelles persones en què no fan costat a l’equip del
seu poble i, en canvi, presumeixen de carnet de soci del
Barça, l’Espanyol, Vilareal o Nàstic. 

Michel 

La Fatarella, un referent

En una recent entrevista l'entrenador de l’Alavés
Abelardo deia: "com a jugador mai vaig plorar, però ara
com a entrenador, en canvi, dues vegades". No sé si plo-
ren els entrenadors de la tercera catalana però aquesta
campanya 6 ja no estan en el seu càrrec. De vegades,
l'entrenador d'aquesta categoria fa multifuncions: entre-
na, és preparador físic, fa d’entrenador de porters, de
secretari tècnic... si es lesiona un jugador de gravetat l'a-
companya, fa de pare, psicòleg, pacificador, relacions
públiques, i també  recull pilotes i conos en els entrena-
ments... També s’ha de creure les mentides dels jugadors
quan no van a entrenar i sempre està en el punt de mira
encara que faci bé la feina. A sobre, durant la setmana li
dóna mil voltes per com solucionar les problemàtiques
de l'equip i alguna nit ni dormen... i pel que cobren, ¿val
la pena patir tant o són uns masoquistes?. La majoria
entrena només dos dies i s'ha d'adaptar als que treballen
i estudien...una odissea. Ha de reinventar els entrena-
ments. De vegades el prepara per 16 i només es presen-
ten 10. I en alguns partits van amb 11 justos i un a la
banqueta i lesionat com li va passar aquesta setmana al
Corbera o al míster Subi, de l’Ametlla, que li va faltar un
dia per treure’s la fitxa de jugador. 
Com em diu un entrenador: "en aquesta categoria no
ets un entrenador, ets un alineador i amb el que et trobes
fas el que pots. Només compten els resultats, si l’equip
millora, no és l'important. Quan guanyes és pels juga-
dors i quan perds és culpa teva”. Trobar el tècnic per
aquesta categoria és cada dia més difícil, en la jornada
passada ja dos equips van tenir a dos jugadors que van
fer també d'entrenadors. 
Aquesta setmana el meu homenatge a aquests entrena-
dors d'aquesta categoria que, amb els seus defectes, els
dono un deu a tots.

L’opinió de Joaquin Celma. 

L’entrenador de la 3a catalana

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES

DE L’EBRE. després del partit 
la Sénia-Amposta (20.30h). Resums amb els gols:
Ascó-Vilassar, Almacelles-Tortosa, la Sénia-Amposta,
Cambrils U-Camarles, Batea-Ulldecona, Ampolla-

Alcanar, Corbera-Pinell i Camarles B-Ascó B. Convidats:
Serrano (la Sénia), Jonatan Tomàs (Amposta) i Marc
Vilarroya (Batea) Intervindran: Sergi Moreno (Ascó),
Teixidó (Ulldecona), Robert (Corbera) i Blai (Pinell)

22.30 h

SEGUEIX L’ACTUALITAT A: 

FUTBOLEBRENC.COM

El Tortosa va empatar, a casa, diumenge passat amb el Sants (1-1), equip que ja és de
la Tercera divisió per tot aquell afer del Tribunal Català de l’Esport que va decidir al se-
tembre de l’any passat que era guanyador de la promoció d’ascens una vegada el comitè
de competició havia decidit que ho era l’Horta pels seus recursos.

El conjunt que entrena Víctor Vera va estar a l’altura, dins de les possibilitats anímiques
actuals. Amb l’equip que es perfila, amb dos incorporacions que poden haver-hi,  el Tor-
tosa potser competitiu i pot afrontar la recta final del campionat amb la dignitat necessà-
ria. Contra el Sants, l’equip va estar ben posat a la primera meitat. A la represa, arran
d’una indecisió local, el Sants va avançar-se. El Tortosa, sent bastant directe, va reclamar
fins a 3 penals, no xiulats (el d’Adri Alonso va ser molt clar). L’empat arribaria amb una
rematada de Sam, en un córner. El Sants, a la contra, va disposar de dues opcions, una
d’elles en la darrera jugada del partit en què també reclamar un penal. El Tortosa visitarà
demà dissabte l’Almacelles (18.30h).

El Tortosa visita demà l’Almacelles (18.30h)

L’Ascó va empatar diumenge passat
a Vilafranca, rival directe en la lluita
per la quarta plaça (0-0). No es va po-
der guanyar però l’equip de Castillejo
va recuperar la bona imatge, fent molt
bona sensació i acumulant mérits per
haver pogut sumar els 3 punts.

Aquesta és la conclusió més positiva
del partit, després de la derrota amb el
Palamós. L’equip va estar a l’altura en
un duel amb molta exigència. En la
propera jornada, diumenge vinent, a
les 12 hores, l’Ascó rebrà el cuer, el Vi-
lassar. No ha de ser un partit trampa.
L’equip ha de tenir clar que no pot fer
concessions si vol mantenir-se en la
lluita per la promoció. La quarta plaça
està a 4 punts amb 5 equips en la llui-
ta. José Ramon, sancionat, serà baixa. 

El president Andreu Muñoz valora-
va el bon partit a Vilafranca: “es va ju-
gar força bé, amb molta serietat de-
fensiva i amb ocasions per haver
guanyat”. Muñoz assegurava que no

seria una decepció no entrar en la
promoció d’ascens, “si es pot, seria un
premi, però l’objectiu sempre hem dit
que és la permanència”. 

El president va informar també que

el projecte del club es mantindrà en
els mateixos paràmetres en el futur,
“si continuem tenint el mateix suport
que fins ara i que així està previst que
sigui”. 

Ascó-Vilassar, no ha de ser trampa 
TERCERA DIVISIÓ. OBJECTIU: NO DESPENJAR-SE DE LA QUARTA PLAÇA

Els riberencs, que van empatar a Vilafranca (0-0), reben diumenge el cuer (12 h)

Sergi Moreno,
amb la selecció

JUGADOR DE L’ASCÓ

Sergi Moreno, davanter
de l’Ascó, va jugar dime-
cres a Salamanca, amb el
combinat català amateur
que va perdre l’elimi-
natòria contra Castella
Lleó (2-0). D’altra banda,
el canareu Àlex Martin
va jugar amb la selecció
catalana sub-16.

Gabi

El dissabte dia 17 de març serà l’assemblea extraordinària
de socis de CD Tortosa. 

Els rumors sobre el futur directiu del club incrementen els
darrers dies i els movimentrs existeixen però, fins ara, cap
és oficial. A més, es nota inquietud per saber si les persones
que poden estar interessades, o que sembla que ho estan,
tiraran avant o no. En dos setmanes s’haurà de començar a
aclarir si qui ara està treballant troba el cap visible com a
president i si es presenta no. 

El compte enrera s’ha iniciat. L’important és que el CD
Tortosa, amb tots els rumors existents, que no són pocs (tot
i que cap fins ara és ferm), està en moviment. Ara fa falta
que algú faci oficial si té intencions. Ja es veurà.  

D’altra banda, la setmana passada ja vam comentar la si-
tuació actual, amb jugadors i un tècnic que no han seguit  i
que reclamen unes contraprestacions que el club defensa
que no els corresponen una vegada es va trencar la vincu-
lació. Això està suposant grans pressions al president que,
dins la gestió poc encertada i ja reconeguda, està defensant
amb tots els arguments existents els interessos de l’entitat. 

Compte enrera per a
l’assemblea de socis

CD TORTOSA

La Rapitenca va golejar el Borges (4-0). Victòria impor-
tant per estabilitzar-se. Al minut 18, Sabaté marcar l'1-0.
El Borges, amb dos trets exteriors, va avisar però la Rapi-
tenca estava ben posada i, a  més, durant el primer temps,
va crear ocasions com un gol anulat a Victor Garrido.

A la represa, els visitants van arriscar, amb defensa de 3,
fent, a més, 3 canvis. Però al primer minut, el local Víctor
Garrido va fer el 2-0, acció protestada pel Borges però les
imatges de Canal Terres de l’Ebre demostren que Garrido
estava habilitat. Amb els 2-0 els lleidatans van obrir-se i
van tenir opcions. Josué, que va entrar pel lesionat Miki,
va evitar-les. Amb espais a la contra, Brayan va explotar
obtenint el 3-0. El mateix Bryan va assistir a Gasparin que
va marcar el 4-0 que completava una gran victòria d'un
equip que en porta 3 en 4 jornades i que es distancia de la
zona de descens. 

Diumenge, la Rapitenca visita el S. Ildefons. Marqués,
sancionat, el porter Miki i Blasi, lesionats, són baixa. Mata
és dubte. El central Roger ha causat baixa del club. I
Brahian ha anat a la Cava. 

La Rapitenca brilla 
contra el Borges

DIUMENGE VISITA EL S. ILDEFONS (12.45H)

L’Ascó buscarà diumenge un triomf a casa, on no guanya des del 5 de novembre. 
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El Camarles, amb gol de Ferreres al minut 5, va guanyar
el Reddis (1-0). El tècnic Xavi Cid, manifestava que “ens
vam avançar aviat i, tot i la lesió de Cristian, vam fer una
primera meitat molt bona, controlant el joc i tenint altres
opcions per a poder encarrilar el partit. A l’inici de la re-
presa també vam perdonar i, amb els minuts, el Reddis va
fer un pas avant. Vam sofrir fins el final, però l’equip va
saber fer-ho”. El Camarles segueix en la segona plaça, a
dos punts del líder Cambrils Unió, el seu proper rival.

Xavi Cid deia que “nosaltres anem a fer el nostre partit
en la línia que portem, sense més exigència que la que
ens posem nosaltres mateixos. Lluitarem cada setmana
per mantenir-nos on estem, però la veritat és que tant
Cambrils com Amposta, amb els fitxatges recentment
fets, tenen més profunditat de plantilla i més possibilitats.
En qualsevol cas, anem amb il.lusió i amb ganes de poder
traure un bon resultat”.

Rumors
Sobre els rumors d’un possible nou projecte a Tortosa,

amb gent del futbol base, i que comptaria amb Xavi Cid
com a mister, el tècnic deia que “poc cosa puc dir a hores
d’ara. Han d’haver eleccions i si qui queda em fa una pro-
posta amb uns objectius que em poden agradar, ho po-
dria estudiar. No obstant, a hores d’ara, només penso
amb el Camarles on estic molt content de la confiança de
la directiva i de la feina feta els darrers 3 anys. Gràcies a
aquesta confiança els resultats han estat positius”.

El Camarles, segon, visita el líder

VA GUANYAR EL REDDIS, AMB GOL DE FERRERES (1-0)

L’Amposta va guanyar el cuer Hospitalet (4-0) i segueix
tercer, a 3 punts del líder. Són 7 jornades sense perdre (17
punts de 21). Segons el tècnic Albert Bel, “era un partit
molt important, que podia ser trampa però excepte els
primers minuts, quan ells van fer un pal, la resta va estar
controlada i vam ser superiors, sobre tot a partir de l’1-0,
dominant el joc i generant moltes ocasions”.  Carles, pro-
tagonista del partit, va marcar l’1-0. I Ivan va fer el segon
gol abans del descans. A la represa Felipe i el propi Carles,
que també havia fet una assistència, van obtenir els altres
gols. Medina, sancionat, va ser baixa. Isaac i Jonatan
Tomàs, per prevenció, van estar a la banqueta. Destacar
el debut del juvenil Marc i el retorn d’Iniesta a la porteria.
El tècnic estava molt satisfet del treball de tots els juga-
dors demostrant que “la plantilla és competitiva i que tots
poden jugar quan és necessari que ho facin”. 

L’Amposta goleja el cuer

2A CATALANA. DIUMENGE DERBI A LA SÉNIA (12H)

El Gandesa, després de quatre jornades sense guanyar, va donar la seua millor
versió al Vendrell, on es va imposar a un rival directe de la zona capdavantera (1-
4). Dilla (3) i Ubalde van marcar els gols per als gandesans que són cinquens a 7
punts de la segona plaça. El tècnic Guillermo Camarero deia que “l’equip va fer
un partit molt complet, en tots els aspectes. Bona feina defensiva, amb ajudes i
solidaritat i molt poques concesions. Això ens va permetre controlar el joc, com-
binant bé quan teníem la pilota i creant nombroses ocasions, a més dels gols, fent
dos pals. Excepte amb l’1-3, quan ells van tenir una ocasió clara per marcar i que
hagués ajustat el marcador, no vam passar angúnies gràcies a la feina dels 12 ju-
gadors que van intervenir”. La nota negativa fou la lesió de David Rojas, el porter.
Té dos dits del peu trencats i, per tant, ha dit adéu al que queda de temporada.
Un inconvenient per al Gandesa. Rojas es va lesionar a la primera meitat però va
seguir jugant perquè no hi havia porter suplent i els companys així li van demanar
durant el descans, fent una conjura: “a la represa, treballarem fort perquè no et
xutin”. I així va ser. Un gran professional, una vegada més, David Rojas.

Canal Terres de l’Ebre oferirà diumenge el partit la Sé-
nia-Amposta, en diferit a les 20.30 h. Serà abans del pro-
grama Minut 91, que començarà a dos quarts d’onze de
la nit. Un partit important per als dos equips. Serrano,
tècnic de la Sénia, deia que “després de perdre a la Ca-
nonja, necessitem la victòria. No serà fàcil, però sortirem
amb il.lusió per aconseguir-la”. Albert Bel, de  l’Amposta,
comentava que “independentment del que passi en el
partit Cambrils-Camarles, per nosaltres és una jornada
molt important perquè un triomf seria un gran pas enda-
vant. No obstant, tenim claríssim que aconseguir-lo serà
mot complicat perquè la Sénia és un molt bon equip, com
ja va demostrar-ho a la primera volta”Torna la millor versió del Gandesa

2A CATALANA. DESPRÉS DE 4 JORNADES SENSE GUANYAR, TRIOMF AL VENDRELL (1-4)

El Catalònia va perdre al camp de la Pobla B (4-1), tot i
avançar-se amb gol d’Aleix, després d’una jugada de Cosido.
A la represa, els locals van remuntar però amb el 2-1 el Cata
va poder empatar. L’expulsió de Lluís i el penal, al 82, que fou
el 3-1, van decidir. Al final, arribaria el quart gol. Diverses de-
cisions arbitrals no van agradar a l’expedició jesusenca.

Del partit, el mister Nando Garcia deia que “vam co-
mençar molt ben posats, contrarrestant les virtuts de la Po-
bla, equip que té bon tracte amb la pilota i un bon joc inte-
rior. Aleix va fer el 0-1 i vam tenir altres posisbilitats, malgrat
que la Pobla també va crear-ne, empatant abans del descans.
A la represa, arran d’una acció en què una altra setmana ens
va mancar més intensitat defensiva, vam rebre el 2-1. Vam
reaccionar, arriscant i podent empatar. Però l’expulsió i el
posterior 3-1, de penal, van sentenciar. El 4-1 final va ser
molt inflat”. El Cata, 2 punts de 21, està en zona de descens. 

El Cata no pot reaccionar

VA CAURE AL CAMP DE LA POBLA B (4-1)

La Sénia va perdre a la Canonja (2-1). Els locals es van
posar amb el 2-0, al minut 51. Eric va fer el 2-1 però els se-
niencs no van poder empatar. Segons el tècnic Serrano, “va
ser una llàstima perquè era un partit per a poder puntuar i
de fet a la represa, amb el 2-0, vam reaccionar. Però vam
fer-ho quan el partit estava ja molt complicat. No obstant,
llavors, vam dominar i a més de marcar el 2-1, vam tenir
ocasons clares per empatar, fent dos pals. També és cert
que, quan estàvem amb defensa de 3, la Canonja va tenir
diverses situacions de contraatac”. Gerard, amb molesties
a l’escalfament, i Isaac van ser baixa. L’equip també va po-
der acusar-ho, al centre del camp. Serrano lamentava la de-
rrota: “hagués estat important puntuar però ara ja hem de
pensar en donar la sorpresa contra l’Amposta en un partit
que serà molt complicat però en el que hem d’estar molt
motivats perquè necessitem la victòria”. 

Derrota de la Sénia a la Canonja

LA REACCIÓ VA ARRIBAR TARD (2-1)

La Cava va empatar a darrera hora contra el Batea (1-
1), amb gol de Roger. Un gol d’or en un partit amb doble
valor per evitar les compensacions. Un triomf dels terral-
tins els hagués deixat a 9 punts d’un rival directe. I els vi-
sitants van tenir el partit a les seues mans quan amb el 0-
1, després del gol de Barajas, van poder decidir amb un
penal que va suposar l’expulsió del local Ruben. Vilanova
no va transformar-lo i del 0-2 es va passar a l’empat quan
la Cava s’hi va abocar i arran d’un llançament d’una falta,
Roger es va anticipar a Marc, porter terraltí. Amb la Cava
va debutar el defensa uruguià Brahian, que estava a la
Rapitenca. Barragan i Alvaro, dos dels fitxatges, eren bai-
xa. La Cava, que fa 6 jornades que no perd, visitarà demà
el Reddis. El Batea rebrà diumenge l’Ulldecona (12h).

La Cava salva un punt, 
contra el Batea (1-1)

BRAHIAN (RAPITENCA) VA DEBUTAR AMB ELS LOCALS

L’Ulldecona és quart. Apunta alt. Diumenge va debutar
Munta, exjugador de la Rapitenca i Ascó, i que estava al
Vilafranca. No havia jugat en els darrers mesos però la re-
lació amb Teixidó, amb qui va coincidir a la Rapitenca, l’-
ha portat fins a l’equip faldut. L’Ulldecona, amb 16 punts
de 27, es manté enganxat a les primeres places. Diumen-
ge va golejar el Roda (4-0). Segons el mister Teixidó, “no
va ser un partit tan còmode com el resultat indica. El Ro-
da, un bon equip, va dominar al primer temps quan va
tenir opcions. Va ser mèrit seu. Nosaltres no ens en sor-
tiem. Vam haver de fer canvis tàctics i als darrers deu mi-
nuts de la primera meitat, el partit ja es va igualar. A la
represa, a partir de l’1-0, l’equip va estar molt bé, jugant
a un bon nivell i superant al Roda, amb els altres gols i al-
tres opcions”. Teixidó valora la incorporació de Musta:
“un gran jugador que aporta molt i que permet tenir al-
tres variants i també poder fer altres propostes quan es
pot associar amb jugadors de qualitat que  tenim. Canvia
els plantejaments”. L’Ulldecona és quart: “seguirem llui-
tant per poder estar en aquestes places capdavanteres”.
Gerard Balada ha demanat la baixa per anar al Godall.
Com amb Munta, Teixidó ha parlat amb Borrull. De mo-
ment, només han parlat. Dani Sereno, tècnic del Roda, la-
mentava que “al primer temps mereixiem avançar-nos,
per joc i ocasions. A la represa, l’Ulldecona va fer l’1-0. El
gol ens va fer mal perquè va ser un càstig després del pri-
mer temps. Vam arriscar i l’Ulldecona, a la contra, no va
perdonar. En global, no mereixiem aquest resultat”.

Munta, reforç de luxe per a
l’Ulldecona

ELS DE TEIXIDÓ VAN GOLEJAR EL RODA (4-0)

CANAL TERRES DE L’EBRE OFERIRÀ
DIUMENGE EL DERBI

LA SÉNIA-AMPOSTA (20.30 HORES)

El porter David Rojas ha dit adéu a la
temporada per lesió.
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El Sant Jaume va guanyar el líder l’Ampolla, sent el primer equip que ho aconsegueix en la lliga.
Els locals, més intensos i oferint la seua millor versió, van merèixer la victòria (3-1). El tècnic local
Xavi Llorach estava molt satisfet del seu equip: “va ser una tarde per a recordar pel partit que vam
fer, davant del líder invicte. Impressionant el treball dels jugadors. Un 10. Durant la setmana vam tre-
ballar fent un canvi de sistema i els jugadors van estar molt aplicats, dominant quan teníem la pilota
i pressionant amb molta intensitat quan la perdíem per a recuperar prop de la seua àrea i tornar a
crear perill. Tot i que vam rebre el 2-1, l’equip estava molt ben posat i no vam veure perillar una
victòria que es va sentenciar al final amb gol de Juanra. Jugadors de l’Ampolla van felicitar a jugadors
nostres pel partit i jo des d’aquí també ho faig. Estic molt content”. Pardo i Eric van marcar els altres
gols del S. Jaume. Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, admetia que “no vam estar a l’altura i el Sant
Jaume ens va guanyar merescudament perquè va jugar amb més intensitat. Potser em vaig equivocar
amb el plantejament que vaig fer, per les baixes que teníem, i potser també vaig estar més pendent
de temes tàctics que de motivació. Res, a seguir treballant”. Gallego i Ruibal van ser baixa.

El Sant Jaume és el primer equip en guanyar l’Ampolla

3A CATALANA. PRIMERA DERROTA DELS D’ENRIC, A LA JORNADA 22 (3-1)

El Móra la Nova va guanyar el Roquetenc i està a un punt del líder (3-1). Tem-
porada de somni. Del partit, Lizaso, tècnic moranovenc, deia que “vam sortir
forts i vam marcar aviat, gol de Genís, però cal dir que després el Roquetenc va
fer una bona feina i ens va incomodar. Va ser clau el gol d’Edu poc abans del des-
cans. A la represa, ens van fer el 2-1 però acte seguit, Agustí, amb un golàs, va
marcar el 3-1. El partit ja va estar més controlat i vam sumar una nova victòria
contra un equip que em va agradar”. Miquel Campos, del Roquetenc, comenta-
va que “el Móra la Nova va sortir molt fort i va marcar aviat. Semblava que ens
passaria per sobre però no va ser així. Amb els minuts, vam dominar i vam tenir
4 ocasions claríssimes que Ferran, que es va lesionar en una de les intervencions,
va evitar. No vam marcar i ells en una jugada aillada van fer el 2-0 que no era
just al descans. A la represa vam fer el 2-1 però, poc després, el gran gol d’Agustí
va decidir. Fins el final els dos equips vam tenir possibilitats”. 

El Móra la Nova s’acosta al líder

VICTÒRIA CONTRA EL ROQUETENC I A UN PUNT DE L’AMPOLLA

L’Alcanar puja a la tercera plaça per la seua gran ratxa de
resultats. Va vèncer el R Bítem i ja acumula 19 punts de 14.
David Burgos, tècnic de l’Alcanar, destacava “els jugadrs
que van guanyar un dels millors equips de la lliga. Va ser im-
portant ser efectius en les dues primeres ocasions i posar-
nos aviat amb el 2-0. Fins el descans, vam controlar el joc,
tenint la pilota. A la represa, ells van pressionar més amunt,
però vam saber aguantar les seues contres (per a mi, ells
són el millor equip al contraatac). Vam fer el 3-0 i l’equip va
seguir sent sòlid en defensa i, tot i rebre el gol al final, su-
mant un triomf molt meritori, gràcies a la bona feina col.lec-
tiva”. Parra, del R. Bítem: “victòria clara de l’Alcanar, i me-
rescuda. Ells van sortir molt posats, al contrari que nosaltres.
I als 10 minuts ja guanyaven 2-0. Vam intentar reaccionar
però no vam poder entrar en el partit, mèrit també del bon
joc local. Ells van fer un gran partit i nosaltres, en global,
potser dels més fluixos de la temporada”. 

Gran ratxa de l’Alcanar

VA SUPERAR EL R BÍTEM (3-1). 19 PUNTS DE 24

Cinquena victòria seguida del J. i Maria (16 de 18 punts).
Va vèncer (0-1) al camp d’un Pinell que no pot sortir-se’n i
que ha decidit destituir al tècnic Joel. Blai, delegat del Pinell,
del partit, deia que “com en altres a casa, ens costa molt
crear ocasions. I així és complicat guanyar. El J i Maria, a la
represa, va fer el seu gol i va estar ben tancat. Nosaltres
vam intentar-ho però no vam poder empatar”. Hi ha canvi
a la banqueta: “sap greu perquè sabem que no tot és culpa
del tècnic, però hem fet fitxatges i la situació no es reverteix
i ara cal buscar un revulsiu en forma de nou entrenador”,
deia Blai. Ito, del Jesús i Maria, comentava que “a la prime-
ra meitat, vam dominar i vam tenir ocasions molt clares, so-
bre tot una de Lucero, després d’una gran jugada. A la re-
presa, aviat, Robert, va marcar i amb el 0-1 ells van fer un
pas avant i si bé no van crear grans ocasions, feien sensació
de poder empatar. Nosaltres, a la contra, també vam poder
decidir. A seguir, la dinàmica actual és molt bona”. 

El Jesús i Maria no frena

EL PINELL CESSA AL TÈCNIC JOEL MARTORELL (0-1)

El Perelló va golejar el Godall (7-0) i segueix escal.lant po-
sicions. És sisè. És el quart triomf seguit del conjunt grocine-
gre. Molinos, tècnic del Perelló, comentava que “la clau va
ser que al minut 9 ja guanyàvem per 2-0 i al 35 havíem fet
el quart gol. Vam ser molt més efectius que altres jornades i
després vam poder controlar el partit amb comoditat, am-
pliant l’avantatge a la represa”. Destacar el debut dels ca-
dets Albert i Andreu Mauri, amb 15 anys. El darrer va marcar
el setè gol. Sergi Ventura, que marxa a un projecte a la Xina,
és baixa al perelló que ha fitxat a Infantes (Cambrils).

Joan Subirats, tècnic del Godall, admetia que “no hi ha res
a dir. El Perelló, un dels millots equips de la categoria, ens va
passar per sobre. Al minut 9, arran de dues indecisions nos-
tres, ja ens va fer dos gols. I l’equip va baixar els braços. No
va reaccionar. Va ser el pitjor partit de la temporada. I hem
de reflexionar perquè ara venen partits de la nostra lliga i
hem de lluitar, com vam fer-ho en la jornada anterior”. 

El Perelló s’impulsa

VA GOLEJAR EL GODALL (7-0). 4A VICTÒRIA SEGUIDA

L’Olímpic va guanyar al camp del Santa Bàrbara (2-3) i
s’impulsa amb 7 punts de 9. El Santa s’estanca de nou amb
3 derrotes seguides. Mario Maza, un dels tècnics del S. Bàr-
bara, deia que “a diferència dels dos partits anteriors, en
aquest vam estar ben posats, amb bona actitud i creant mol-
tes ocasions. Però ens va penalitzar la falta de gol, malgrat
fer-ne dos. A més, l’Olímpic va aprofitar les errades que vam
cometre i va decidir. Al descans havíem d’arribar amb un 4-
0, amb penal inclòs fallat. I, en canvi, vam arribar amb 1-1.
No estic descontent de l’equip, l’únic problema fou que ens
va mancar l’efectivitat que sí que van tenir ells”. Andreu Ca-
no, de l’Olimpic, deia que “a la primera part ells van estar
millor. Ens va costar adaptar-nos al camp. La clau fou el pe-
nal que va aturar Ruben. Del 2-0, que hagués estat compli-
cat, vam passar després a l’1-1, amb una contra i gol de Pol.
A la represa, ja vam estar millor, amb més arribada i al final
va decidir que nosaltres forem més efectius”. 

L’Olímpic s’enlaira

VA GUANYAR A SANTA BÀRBARA (2-3)

L’Ametlla va perdre contra l’Aldeana (1-2). Els caleros, amb 3 derrotes seguides,
veuen frenat el seu impuls. L’Aldeana, 1 triomf en cinc jornades, es recupera. Subi, tèc-
nic calero: “dins de la igualtat, vam fer una gran primera meitat, de les millors, amb un
parell d’opcions. A la represa, d’entrada, vam acusar el desgast. Arran de dues indeci-
sions, la segona en una falta, ens van fer dos gols. Vam passar a jugar amb defensa de
3 i vam tenir un parell d’opcions que va evitar Auré. El gol de Toni va arribar tard. Me-
reixiem l’empat per veure reflectit  el treball amb un resultat. Important recuperar gent
per afrontar ara partits de la nostra lliga”. Bartolo, tècnic de l’Aldeana: “partit igualat
que vam tenir bastant controlat i que vam poder encarrilar a la represa amb gols de Ro-
bert i d’Àlex, d’estratègia. Vam aguantar bé excepte al final quan, en clar fora de joc,
ens van marcar l’1-2 i vam patir els darrers minuts. En general, bon partit de l’equip”. 

L’Aldeana es recupera
L’AMETLLA S’ENCALLA (1-2)

El Masdenverge s’oxigena

VA VÈNCER UN CORBERA CRISPAT AMB L’ÀRBITRE

El derbi terraltí entre els dos cuers va acabar amb victò-
ria del Vilalba contra l’Arnes (2-0). Abdul, jugador-entre-
nador del Vilalba, deia que “va ser un partit molt disputat,
molt físic, amb molt joc directe. Nosaltres vam intentar fer
mal buscant l’esquena dels centrals rivals i així vam marcar
els gols. Triomf molt treballat en un derbi de molt de des-
gast. Ho tenim complicat però seguirem lluitant”. Roger,
tècnic de l’Arnes: “vam començar bé, conscients del que
ens jugàvem, però va ser el Vilalba qui va avançar-se (els
jugadors van reclamar fora de joc). Amb l’1-0, vam seguir
portant el pes del partit però sense claredat en zona ofen-
siva, malgrat tenir opcions. A la represa vam passar a jugar
en defensa de 3 i vam intensificar el domini, però la situa-
ció en què estem ens condiciona per poder resoldre. Raül,
Panisello i Nil van poder marcar però l’empat no va arribar
i al final ells, efectius, van sentenciar. Cada jornada ho te-
nim més complicat”. 

Derbi de cuers

VILALBA-ARNES (2-0)

El Masdenverge, després de 5 jornades sense guanyar (1
punt de 15) i de que només havia sumat un punt en 4 partits
seguits a casa, va vèncer el Corbera, rival directe en la lluita
per la permanència (6-0). Els locals es van avançar aviat amb
gol de Mulet. Va reaccionar el Corbera, amb un pal de Salva
i amb un gol incorrectament anul.lat. El partit estava obert
perquè els locals també van tenir un parell d’opcions. Els vi-
sitants es van quedar amb deu per l’expulsió de Robert Cos-
ta, jugador entrenador corberà. Acte seguit, en el darrer mi-
nut del primer temps, el local Francesc va fer el 2-0. A la
represa, Pau va marcar el 3-0. El Corbera, crispat amb l’àr-
bitre, va sortir del partit. Ivan Arasa (2) i Cristian, de penal,
van ampliar l’avantatge. El Corbera, limitat amb les baixes
que ha tingut amb la destitució del tècnic Artur Àvila, va
acabar amb 9 i assumint un correctiu que va ser inflat. El
Masdenverge agafa aire per sortir de la zona compromesa
de la taula en la que està també el Corbera.

Canvis a les
banquetes

La directiva del Corbera va
destituir a Artur Avila. Robert
Costa farà en les properes
jornades funcions de jugador
i entrenador a l’equip cor-
berà. 

Al Pinell també han desti-
tuït al mister Joel Martorell. 

Jugadors del Masdenverge, en acabar el darrer partit.
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4A CATALANA GIMNÀSTICA RÍTMICA
BREUS

El partit de la jornada per
a Canal Terres de l'Ebre,
entre la Fatarella i la Rapi-
tenca B, va crear molta ex-
pectació. Victòria de la Ra-
pitenca en un duel en què
va haver de sofrir i va saber
fer-ho (0-2). Tornel va mar-
car aviat però els locals van
tenir també opcions, al fi-
nal de la primera meitat i a
l'inici de la represa. De
l'empat es va passar al 0-2
en una acció afortunada
pels visitants. 3 punts d'or
per al filial rapitenc en la
lluita per l'ascens. Destacar
al porter local Albert Batis-
ta, que va estar sensacional
aturant les opcions rapiten-
ques, principalment de Pe-
que. El líder, l’Amposta B,
va patir per a guanyar al
camp del Catalònia B (0-1).
Segons Cristian, tècnic de

l’Amposta B, “tot i que ens
va costar adaptar-nos al
partit, Johan va fer un tra-
vesser i Òscar va marcar el
0-1 sobre el minut 20. Però
llavors ens vam acomodar i
el Catalònia fins el descans
va pressionar i ens va crear
dificultats. A la represa,
vam sortir amb més inten-
sitat però, tot i que vam
controlar el partit i vam te-
nir opcions, no vam poder
encarrilar-lo i vam patir fins
el final per l’ajustat del
marcador”. El Flix també
va patir moltíssim per a
guanyar, al camp del Pere-
lló B. Un gol de Magí va
suposar el 0-1 per a un Flix
que va poder pagar car el
seu acomodament. 

El Tivenys es va recupe-
rar golejant el Deltebre per
4-1, i ara és cinquè, amb

els mateixos punts que la
Fatarella. El Batea B va re-
muntar el Camarles B (2-
1). Gerard Capera, tècnic
del Camarles B, deia que
“vam fer el pitjor partit de
la lliga. Vam marcar el 0-1 i
l’equip va pensar que esta-
va guanyat. I el Batea, amb
els minuts, ens va superar
merescudament. No vam
estar bé, molt febles en de-
fensa, i ells, amb un gran
entrenador com David que
va saber dificultar el nostre
joc, ens van guanyar justa-
ment”.

L’Ebre Escola va golejar el
cuer, el Benissanet (5-0) i el
Ginestar, en un partit boig,
va vèncer a Xerta 4-5 en
un duel amb alternatives, i
que Pinxo va decidir en
afegit, amb el cinquè gol
dels de Poley.  

El líder pateix a Jesús *BITEM: aquest diu-
menge, 4 de març, es cele-
brarà l’ENDUBITEM, una
prova inclosa en el Cam-
pionat de Catalunya i pun-
tuable per a l’Open d’Es-
panya. Es la cinquena
edició i està organitzada
pel Club Esportiu Montas-
pre.

*JONATAN CUESTA I
MARIA PILAR PRADES
van guanyar la ‘Cursa dels
Biberons’ que va tenir lloc
diumenge al Pinell i que va
estar inclosa dins dels ac-
tes del 80è aniversari de la
Batalla de l’Ebre.

*EL VELÒDROM DE
TORTOSA va acollir la pri-
mera carrera de la lliga Ca-
talana de ciclisme en pista,
amb més de 70 partici-
pants, una gran jornada
que fou un èxit per a l’or-
ganització.

El pavelló
d'Alcanar va
acollir la sego-
na jornada de
la Lliga Terri-
torial de
Gimnàstic Rít-
mica dels jocs
esportius es-
colars a les Te-
rres de l'Ebre
amb la partici-
pació de més
de cent gim-
nastes. Les nou entitats participants foren: Club
Gimnàstic Rapitenc, Escola Municipal Rítmica Tortosa,
Club Rítmica Xaloc, Club Esportiu Canareu, Club Rítmi-
ca Amposta, Club Gimnàstica Rítmica Ampolla, AME
Ametlla de Mar, Rítmica Sant Jaume i Rítmica la Sénia.
Com en les anteriors jornades es van convocar totes les
categories. La lliga de gimnàstica rítmica està organit-
zada pels consells esportius del Montsià i Baix Ebre i
preveu dues noves competicions, el 17 de març a l'A-
metlla de Mar i el 21 d'abril a Amposta.

L’Amposta Lagrama va veure frenada la ratxa de 5
victòries seguides, a la pista del Sant Quirze, on va per-
dre per 18 a 15. Les locals, rivals directes per la per-
manència, amb la victòria davant les ampostines confir-
maven la permanència. 
L’equip de la capital del Montsià, tot i perdre, per la
derrota de l’Associació Lleidatana a la pista de l’Unizar
Dominicos, queda ara a una sola victòria d’aconseguir la
permanència a la categoria. Un èxit tenint en compte la
deficitària primera volta que va fer l’equip. 

Tot i perdre, més a prop

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (18-15)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (88-82)

Per poc salta la sorpresa a Girona
El Club Bàsquet Cantaires
va estar a un pas de
donar la sorpresa a la
pista del tercer classificat,
el Girona Bàsquet. Va per-
dre 88-82. El primer quart
va ser clarament pels tor-
tosins (17-23). El segon
va ser diferent. El Girona
va pressionar de forma
asfixiant, amb un ritme
de categoria superior. Va
canviar la dinàmica del
partit i va capgirar el mar-
cador arribant al descans amb un 48-38. El tercer quart va ser més igualat, mante-
nint-se l’avantatge dels locals i ampliant-se amb un triple a darrera hora (71-57). En
l’últim quart, quan tot semblava decidit, va aparèixer la millor versió del Cantaires.
Tot i seguir dèbil en el rebot defensiu, l’agressivitat amb la que es va jugar va ofegar
al Girona i, a manca de dos minuts, els tortosins es van posar dos per dalt, amb una
reacció de prestigi. S’arribava al final amb màxima emoció. Diverses errades ebren-
ques en els tirs lliures i l’encert dels locals els va permetre remuntar a poc del final. El
Cantaires va poder empatar amb un triple que no va entrar i en què va poder haver-
hi una falta no xiulada. El Girona en la darrera acció va encertar de 3 i va certificar el
triomf de 6. Queda en la memòria un darrer quart de somni. Aquest és el camí. 

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil mixte va guanyar a la pista del Móra la Nova per 12-23. El cadet masculí va
caure amb el Molins 27-30 en un partit molt igualat que es va decidir a la segona
meitat, quan els tortosins no van estar a la mateixa altura que a la primera. El sènior
femení va perdre a Sants per 28-20. Primera derrota. L’equip tortosí no va jugar al
seu nivell habitual, amb una primera meitat per oblidar, amb només 3 gols. La reacció
de l’inici de la represa no va ser suficient. El sènior masculí va guanyar al Vilanova,
setè classificat (35-28). Tot i que l’equip local va tenir un inici de partit molt discret,
fallant algun tir clar i amb alguna errada en defensa, l’equip visitant no va ser capaç
de dominar el marcador en cap moment. Amb aquesta dinàmica la primera part va
acabar amb un 19-15. La represa va començar amb un Tortosa més fort en defensa
i amb menys errors. La diferència va augmentar. Però una reacció del Vilanova els va
permetre reduir la diferència als 4 gols un altre cop. Finalment, en els últims minuts,
els locals van sentenciar amb el 35-28 i segueixen ben encaminats cap a l’ascens.

A lliga catalana
sènior femenina,
l’Ascó va guanyar a
casa al Gavà, fent
un pas important en
el seu objectiu. El
Perelló en la seua
lluita per poder
jugar l’ascens, va
perdre contra el
Vilanova del Camí,
que està en descens. L’equip de Sasa segueix en una
gran situació, malgrat les baixes i la limitació de les últi-
mes setmanes. És la revelació, tot i haver vist frenat el
seu impuls en els 2 darrers partits.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

Cara i creu pels equips ebrencs

Lliga territorial, a Alcanar

VOLEI
ROQUETES

El sènior masculí es va
desplaçar al camp del
Torredembarra, perdent
per 3-1 amb parcials
(22-25, 26-24, 25-14 i
25-22). El juvenil mas-
culí va anar al camp del
F.C.Barcelona, no po-
dent superar el gran joc
ofensiu dels barcelonins
que es van imposar per
3-1 amb parcials (25-
23, 25-22, 16-25 i 25-
16). D’altra banda, els
equips femenins, el ju-
venil i cadet, van jugar
al camp del Mundet.
L'equip juvenil continua
amb el seu bon joc: 0-3
amb parcials (18-25,
12-25 i 15-25). El cadet
no va poder guanyar a
l'equip local i perdia per
3-0 en parcials (25-6,
25-12 i 2520). Per úl-
tim, l'infantil femení, es
va desplaçar al camp
del Cubelles. La supe-
rioritat de l'equip local
va ser considerable tal i
com reflecteixen els
parcials del partit (25-5,
25-9 i 25-3).

En la propera jorna-
da, el sènior anirà al
camp de l'Ametlla del
Vallés; el juvenil masculí
al de Balàfia; el juvenil i
cadet femení al del Be-
gues i l'infantil femení
al del Vilanova.
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Vestidor de l’Aldeana, després de guanyar a la Cala.

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Deltebre-Batea (16h)

Benissanet-Perelló (16h)

Camarles-Ascó (18h)

Rapitenca-Catalòn. (18.15h)

Amposta-Tivenys (18.30h)

Diumenge

Flix-Xerta (16h)

Ginestar-Fatarella (12h)

RESULTATS
20a jornada 4a catalana

Tivenys-Deltebre 4-1

Perelló-Flix 0-1

Batea-Camarles 2-1

Xerta-Ginestar 4-5

Ebre E-Benissanet     5-0

Catalònia-Amposta 0-1

Fatarella-Rapitenca           0-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   54      24      47

2. Flix                           72      26      45

3. Rapitenca                 94      27      44

4. Ascó                        53      18      43

5. Tivenys                     46      36      32

6. Fatarella                   33      27      32

7. Deltebre                   43      37      31

8. Camarles                  40      31      29

9. Ebre Escola              39      34      28

10. Ginestar                 54      64      23

11. Catalònia                33      43      20

12. Batea                     34      52      18

13. Xerta                      28      73        8

14. Perelló                    14      64        3

15. Benissanet              11      92        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Ebre Escola

(dissabte 14 h)

Rapitenca-Cambrils U

(dissabte 16h)

Esc Valls-Vilanova

Prat-Castelldefels

S Ildefons-F Vilafranca

Ascó-Floresta (dis 18h)

Blanca Subur-Cornellà

Vilaseca-Reus

RESULTATS

20a jornada

Ebre Escola-S Ildefons 2-3

Floresta-Esc Valls            0-2

Reus-Prat                       1-0

Cornellà-Vilaseca            2-1

F At Vilafranca-Rapitenca 2-0

Vilanova-B. Subur           0-2

Castelldefels-Mollerussa  3-0

Cambrils U-Ascó 4-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    61      28      42

2. Floresta                    37      20      38

3. Blanca Subur            46      24      36

4. Prat                         42      28      36

5. F At Vilafranca          45      29      36

6. Vilaseca                   42      36      35

7. Reus                        33      24      34

8. Castelldefels             45      32      29

9. Vilanova                    54      47      28

10. Cambrils U             35      34      28

11. Ebre Escola         33     49     22

12. S Ildefons               28      46      19

13. Rapitenca           25     40     19

14. Ascó                   33     51     17

15. Esc Valls                28      48      14

16. Mollerussa              17      69        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Ascó-J. i Maria

Tortosa E-Olimpic

Pardinyes-Ulldecona

Alcanar-S Jaume

la Plana-Arnes

RESULTATS

16a jornada

Gandesa-Ascó 5-8

J i Maria-Tortosa E     6-2

S Jaume-Pardinyes     4-1

Ulldecona-La Plana       2-1

Arnes-Ginestar (avui)

Olimpic-Alcanar (24de març)

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  81     23     39

2. Ascó                      87     29     33

3. Ulldecona               55     28     33

4. S Jaume                69     32     32

5. La Plana                57     37     29

6. J i Maria                39     38     25

7. Gandesa                51     56     24

8. Pardinyes               31     72    13

9. Arnes                    15     32    12

10. Olimpic                22     59    10

11. Ginestar               20     73    10

12. Tortosa E             20     68       8

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Catalònia descansarà

Ametlla-Roquetenc

Aldeana-Vinaròs

Tortosa-Amposta

J i Maria-Rapitenca

Ulldecona-Delta de l’Ebre

Canareu-S Jaume

Perelló-Alcanar

RESULTATS
18a jornada

Amposta, descansava

Alcanar-Canareu 3-1

Roquetenc-Perelló 9-0

S Jaume-Ulldecona 0-5

Rapitenca-Tortosa 4-2

Delta de l’Ebre-J i Maria   0-8

Catalònia-Aldeana 0-3

Vinaròs-Ametlla            1-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             66     18    46

2. Amposta                69     25    42

3. Alcanar                  83     30    37

4. Vinaròs                  51     27    37

5. Ulldecona               54     35    32

6. Aldeana                 45     21    31

7. Rapitenca              58     33    30

8. Tortosa                  58     57    28

9. Ametlla                  38     27    21

10. J i Maria              43     59    17

11. Canareu               31     52    16

12. Perelló                 28     80    12

13. Catalònia             27     61    10

14. Delta de l’Ebre     18     76       6

15. S Jaume              14     82       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

J. i Maria-Vilalba (16h)
Roquetenc-l’Ametlla (16.30h)
Ampolla-Alcanar (16.30h)

R Bítem-S. Bàrbara (16.30h)
Diumenge

Aldeana-S. Jaume (12h)
Masdenverge-Godall (16.30h)

Olimpic-Perelló (17h)
Arnes-M Nova (17.15h)
Corbera-Pinell (18.15h)

RESULTATS
22a jornada, Tercera catalana
Pinell-J i Maria              0-1

M Nova-Roquetenc       3-1

l’Ametlla-Aldeana          1-2

Masdenverge-Corbera   6-0

Vilalba-Arnes                2-0

S. Bàrbara-Olímpic        2-3

S Jaume-Ampolla          3-1

Alcanar-R Bítem            3-1

Perelló-Godall               7-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   22    70   18   61

2. M Nova                   22    78   24   60

3. Alcanar                    22    61   32   39

4. R-Bítem                   22    47   30   39

5. Aldeana                   21    35   24   38

6. Perelló                    21    50   28   36

7. J i Maria                  21    32   42   34

8. S Jaume                  22    26   37   33

9. Roquetenc               21    35   39   32

10. S Bàrbara              22    48   46   27

11. Ametlla                  22    37   45   27

12. Olímpic                  22    48   45   25

13. Godall                   22    32   47   21

14. Masdenverge         22    38   65   20

15. Corbera                22    18   41   17

16. Pinell                     22    20   55   17

17. Arnes                    21    22   57   12

18. Vilalba                   21    20   42   11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Reddis-la Cava (16h)
Cambrils U-Camarles (16.15h)
Catalònia-Vendrell (16.30h)

Morell-Torreforta (17h)
Hospitalet-Torredembarra (17h)

Diumenge 
la Sénia-Amposta (12h)
Batea-Ulldecona (12h)
Gandesa-Canonja (16h)

Roda Berà-P Mafumet (18h)

RESULTATS

22a jornada, Segona catalana

P Mafumet-Catalònia 4-1

Vendrell-Gandesa 1-4

Canonja-La Sénia 2-1

Torreforta-Cambrils U 1-4

Camarles-Reddis 1-0

la Cava-Batea 1-1

Ulldecona-Roda Berà 4-0

Amposta-Hospitalet 4-0

Torredembarra-Morell 3-4

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              22    51   19   48

2. Camarles             22   52  27  46

3. Amposta              22   40  17  45

4. Ulldecona             22   38  25  40

5. Gandesa              22   50  28  39

6. Vendrell                   22    45   39   38

7. Reddis                     22    41   28   35

8. Torreforta                22    37   36   35

9. la Sénia               22   49  38  33

10. P Mafumet             22    44   37   32

11. Canonja                 22    26   35   29

12. Batea                 22   41  42  29

13. la Cava              22   29  43  23

14. Roda Berà             22    30   39   23

15. Morell                    22    37   50   21

16. Catalònia           22   24  48  18

17. Torredembarra       22    26   60   16

18. Hospitalet              22    17   66   10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Aldeana es recupera
després de guanyar al
camp de l’Ametlla. Es
cinquena a la taula
classificatòria. 

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Gavà
Horta-Castelldefels
Sant Andreu-Palamós
Granollers-Vilafranca

Ascó-Vilassar (diu 12 h)
Espanyol-Cerdanyola
P Mafumet-Terrassa
Santboià-Europa
Figueres-Prat
Reus-Hospitalet

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          27             21             6             0            56           16               69
2. Hospitalet                        27             15             6             6            47           22               51
3. Prat                                 27             14             6             7            44           22               48
4. S Andreu                         27             12           10             5            43           19               46
5. Terrassa                          27             12           10             5            45           27               46
6. Pobla Mafumet                 27             11             9             7            27           20               42
7. Europa                            27             12             6             9            34           34               42
8. Ascó                            27            11            9            7          31          30             42
9. Reus                               27             11             8             8            31           32               41
10. Vilafranca                      27             11             5           11            35           33               38
11. Horta                            27             10             6           11            35           38               36
12. Santboià                        27               8           11             8            24           25               35
13. Santfeliuenc                   27               9             8           10            32           28               35
14. Cerdanyola                    27               9             7           11            24           32               34
15. Figueres                        27               9             5           13            34           34               32
16. Castelldefels                  27               8             7           12            30           32               31
17. Palamós                        27               5             8           14            27           46               23
18. Granollers                      27               6             3           18            22           43               21
19. Gavà                             27               3             6           18            21           66               15
20. Vilassar                         27               3             4           20            12           55               13

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

Castelldefels-Hospitalet                 1-1
Palamós-Granollers                       1-1
Vilafranca-Ascó                            0-0
Vilassar-Espanyol                          0-1
Cerdanyola-Pobla Mafumet            2-2
Europa-Figueres                           1-1
Prat-Reus                                     1-1
Horta-Sant Andreu                        1-1
Terrassa-Santfeliuenc                    3-1
Gavà-Santboià                              2-4  

PRÒXIMA JORNADA  
Borges-S Cristobal

Almacelles-Tortosa(dis 18.30h)

Martinenc-Bellvitge

Vista Alegre-Andorra

Sants-Lleida

S Ildefons-Rapitenca (diu

12.45h)

Valls-Igualada

Viladecans-Alpicat

Balaguer-Vilaseca

RESULTATS
22a jornada, Primera catalana

Alpicat-V Alegre 1-2

Andorra-Valls 3-0

Rapitenca-Borges 4-0

U Bellvitge-Balaguer 2-1

S Cristobal-Martinenc 1-1

Tortosa-Sants 1-1

Lleida-Viladecans 1-1

Igualada-S Ildefons 1-2

Vilaseca-Almacelles 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             22    45   22   46

2. Viladecans               22    33   18   41

3. Almacelles               22    38   25   41

4. Martinenc                22    42   22   40

5. Andorra                   22    30   20   39

6. Igualada                  22    31   24   38

7. Sants                      22    22   22   37

8. Lleida                      22    32   30   34

9. S. Ildefons               22    30   24   31

10. Borges                  22    30   37   30

11. Rapitenca          22   25  31  27

12. Balaguer               22    33   35   26

13. Vista Alegre           22    30   31   24

14. Alpicat                   22    19   29   24

15. Vilaseca                22    22   38   20

16. Bellvitge                22    23   35   19

17. Tortosa              22   23  47  16

18. Valls                      22    24   42   13

Tercera catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
OLIMPIC

Pinten bastos. Ja portem sis canvis a les banquetes: Vilalba, S. Jaume, Santa Bàrbara,
Olímpic i ara a Pinell i a Corbera. Robert Costa farà de jugador entrenador a Corbera. El
Masdenverge ha marcat 9 gols en les últimes dues jornades. En la passada, contra el Pinell,
va remuntar un 1-3 i en aquesta festival amb 6 dianes. L'equip ja ha recuperat molts lesio-
nats; el meu pronòstic és que no baixarà. Dos cadets van debutar al Perelló: Andreu Mauri
i Albert Mauri. ¿Per què no es veu això cada setmana?. Després de 1890 minuts va perdre
l’Ampolla seu primer partit, davant d'un S Jaume que va fer un gran treball tàctic. Quina pe-
na que no comenci ara la lliga: desperten l’Alcanar, Perelló i J. i Maria, els dos últims invictes
en la segona volta. Derbi d'alt voltatge diumenge: Corbera-Pinell. Suport des d’aquí a Ro-
bert Avinyó, un dels tècnic del Santa, per la mort del seu pare. 

2a catalana: el futbol ebrenc mana
Com ja vaig dir a principi de temporada, podíem veure una lliga ebren-

ca i així és: dels primers 5 classificats, 4 de les nostres terres. El Cambrils
U. ja ha donat el primer tret per a l'ascens, amb dos nous fitxatges: Cholo
del Reus B i Sanfilipo del Tortosa. 

Dels 7 possibles descensos, 6 equips es distancien dels que estan a mei-
tat taula: Morell, Torredembarra, Hospitalet, Roda, Catalònia i La Cava.

Catalònia i la Cava, cara i creu. Catalònia, zero punts en la segona volta
i la Cava, sisè millor equip de la segona volta. A Ulldecona no paren.
L’objectiu era la permanència però ara han fitxat a Munta i miren la taula
per amunt. Són cinquens. El nou fitxatge, Munta, fou jugador de la Ra-
pitenca, Ascó i Vilafranca. 

Propera jornada amb dos grans partits: Cambrils U-Camarles i La Sé-
nia-Amposta, aquest darrer es jugarà quan ja es coneixerà el resultat de
l’anterior.

*No passarà però si no pugés l’Amposta i baixessin Rapitenca i Tortosa jugarien junts amb
La Cava, si no baixa. Els quatre van militar a Tercera divisió a finals de la dècada dels 50 i
Amposta i Tortosa van quedar llavors per sobre del Nàstic. Increïble.
*El Camarles, al seu camp, no ha cedit ni un punt, amb 41 gols a favor i 13 en contra. El
Cambrils U., a casa, només ha rebut 5 gols. I l’Amposta, sis.
*El que és el futbol, el filial del Perelló, penúltim amb només una victòria, amb 14 gols a
favor davant dels 72 d’un Flix que va suar tinta per guanyar. Va ser només per un 0-1 amb
gol de llegendari Magí que, als 36 anys, no perdona.
*Set jugadors que no van començar la temporada a la Cava van jugar de titulars aquesta
setmana: Miguel Reverté, Ferran, Sergi Curto, Ruben, Xescu, Monfort i l'últim en arribar:
Brahian de la Rapitenca.
*De cent porters potser només un hagi fet aquesta heroïcitat. El porter del Gandesa, David
Rojas, es va lesionar en el minut 10 amb dos dits del peu trencats. Però va ser valent i va
aguantar els 90 minuts al Vendrell. És un heroi.
*Molt pocs entrenadors poden dir això. A Camarles volen que segueixi Xavi Cid, a Gandesa
Guillermo Camarero, a Ulldecona Teixidó i a l’Ampolla Enric. La decisió en els propers
mesos. D’aquests, dos no renovaran.
*Un deu a tots els aficionats que quan l’equip de la seva població juga a la mateixa hora
que el Barça prefereixen veure al seu club. De totes formes, diumenge hi ha molts canvis
pel Barça-At Madrid. I el diumenge 18, el Barça torna a jugar a les 16 hores....
*¿Per quan la Federació Catalana posarà la classificació a l’esportivitat per equips com ho
fa la valenciana?.
*Pau Folqué, natural de Benifallet, va voler estudiar periodisme i, a més, es va especialitzar
en l'àrea esportiva. Va estar com a cap de premsa del Lleida i ara és cap de premsa de les
seleccions base masculina sub 18, sub 16, sub 12 i l’amateur de Tercera divisió. A més de
les fèmines. Crec que aquest noi arribarà molt lluny, ja ho vaig dir quan va començar.
*El porter de l’Amposta, Àlex Iniesta, va tornar a jugar després de l’operació.
*El senienc Gerard Estrella va ser pare per primera vegada.

La 3a catalana en off

Vestidor del Perelló, en acabar el partit, diumenge. 

ERIC (S. Jaume)

CARLES (Amposta)

DILLA (Gandesa)

RUBEN SALADIE (Olímpic)

JORDI BORRÀS (J i Maria)

ROBERT (Masdenverge)
RAÜL (Rapitenca)

BARRUFET  (M Nova)

VÍCTOR PUJOL (Camarles)

PAULINO (Rapitenca B)

ARNAU (Ulldecona)
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: SCER l’Ametlla

INFANTIL A INFANTIL B

ALEVÍ A

Nº14

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CF S. Barbara.

2018

ALEVÍ  B

BENJAMÍ LLOBARRETS PREBENJAMÍ SEITONILLOS
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Pastís de formatge
de Sant Sebastià

· 

VALORACIÓ

Aquesta recepta és
rica en proteïnes
d'alt valor biològic i
greixos saturats que
aporten els ous i els
derivats de la llet.
També té un alt
contingut en sucres
d'absorció ràpida i
calci. Aquestes pos-
tres estarien indica-
des per a persones que estan amb baix pes,
no tenen gana, i necessiten implementació,
ja que en un poc volum hi ha molta densi-
tat calòrica i proteica.
Com sempre us recomano que les racions
siguin petites i que es prengui al matí o com
a postres d'un dinar no altament calòric.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria

INGREDIENTS (PER A UN MOTLLE DE 26 CM):
· 750 g de nata per a muntar
· 750 g de crema de formatge (tipus Philadelphia)
· 300 g de sucre
· 5 ous
· 1 cullerada de farina

PREPARACIÓ:
Tingueu tots els ingredients a temperatura ambient per-
què s'integrin millor. Encenem el forn a 200ºC. Forrem el

motlle amb un paper d'enfornar (paper vegetal) de tal
manera que faci com una bossa. La massa queda líquida
i, si no, cauria per les juntes. Perquè s'acobli bé, mulleu el
paper una mica i espremeu-lo, veureu que s'estova i s'ad-
hereix al motlle. Poseu en un bol gros els ous i comenceu
a batre'ls. Afegiu-hi el sucre i seguiu batent. A continua-
ció afegiu-hi el formatge i seguiu batent fins que estigui
integrat. Ara hi aboqueu la nata i la farina tamisada, ba-
teu-ho uns segons més i bolqueu-ho al motlle amb cura
perquè no surti. Bon profit! 

LA RECEPTA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

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

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Les tensions o renyines que hagin pogut existir
en el passat ja no entren en l'actualitat de la teva
vida sentimental .Si vols fer una dieta, ara és el
moment de començar-la.

Avui els teus sentiments poden ser contradictris.
Intenta aclarir-te. Estàs experimentant un impor-
tant gir i les coses que van ser importants ja no
ho seran tant en el futur.

Taure
20/4 al 19/5

Avui li voldràs donar un sentit més profund a les
teves relacions més íntimes. Respecte a la salut ,
és el moment de fer canvis en la teva forma de
vida i pensar.

El trànsit de Venus per la teva casa tres indica
que la teva capacitat de comunicació millora.
Igualment et sentiràs més estimat per les perso-
nes que t'envolten.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva situació planetària actual et permet
afrontar qualsevol nova situació sentimental
sense haver de fer un esforç per adaptar-te.
La teva ment està a ple rendiment.

El trànsit de Venus i Saturn pel teu signe indica
una reactivació dels teus assumptes sentimetals.
Tot es desenvoluparà de forma més profunda.

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indi-
ca que pots viure algun tipus d'amor ocult, una
història a la qual no li donaràs publicitat. Et
poden sorgir problemes d'insomni.

El l'amor les teves metes són pràctiques, ara el
que desitges és tenir una mica més d'estabili-
tat. Pensa que un excés de greix en el menjar
t'afecta negativament.

Lleó
22/7 al 22/8

Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes que has
de modificar .Possiblement passes massa
hores assegut per motius laborals .

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d'amor tens nous
recursos. El truc està que els sàpigues utilitzar.
Moment ideal per començar un règim d'aprima-
mento variar algun hàbit.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Mart per la teva casa set indica
període de molta activitat social i de canvis
en la teva vida de parella. És possible que el
teu sistema nerviós es vegi alterat.

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb el suport de Mart transitant per
la teva casa cinc per qualsevol iniciativa senti-
mental que vulguis experimentar. Ara és un bon
moment per als canvis.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES LLOGA PIS 

TOTALMENT REHA-
BILITAT, MOLT CÈN-
TRIC, AMB BONES
VISTES AL RIU,
AMPOSTA,   

Telf. 609752883

SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ 
RELAXÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  

639 594 527

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

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

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

TORTOSA
OFERTA

SCORT
MASAJISTA
CATALANA
50€/1h

DISCRETO
Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Vols 
anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis 
més!

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

Vols
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 

professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

· Educador/a 
Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

LLOGUER 
PÀRQUING 

CUIDADORA
S'OFEREIX CUIDADORA AMB EXPERIÈNCIA. A
CONVENIR, TAMBÉ HOSPITALS. REFERÈNCIES.

ASSISTÈNCIA SOCIAL. TEL. 608 636 722
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GIRA Mujeres Catalunya

Les Terres de l’Ebre se sumen al projecte
‘GIRA Mujeres’, el programa de Coca-
Cola que busca desenvolupar el talent i
les capacitats laborals de les dones amb
l’objectiu d’avançar per la igualtat d’o-
portunitats i potenciar l’ocupabilitat de
les dones a Catalunya.  

Amb la finalitat de donar a conèixer
aquest projecte i comptar amb el suport
del territori tarragoní, Josep Maria
Brugues, representant de Coca-Cola
European Partners a Tarragona, Nuria
Viñas, presidenta de Dones pel Futur i
Montserrat Ramon, presidenta de Dona
Activa, s’han reunit amb la presidenta
del Consell Comarcal del Baix Ebre,
Sandra Zaragoza, la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre,
Gemma Carim, la vicepresidenta del
Consell Comarcal de la Terra Alta, Cinta

Rams, la tècnica en Desenvolupament
Local i Econòmic del Consell Comarcal
de la Terra Alta, Montse Pellisa, la regi-
dora de Comerç, Mercat Municipal,
Sanitat i Serveis Socials de l'Ajuntament
d'Amposta, Susanna Sancho, en repre-
sentació del Consell Comarcal del
Montsià, i Cinta Pascual, presidenta
d'ADEDE (Associació de dones
empresàries, directives i emprenedores
de les Terres de l'Ebre), entitat col·labo-
radora al territori.

La reunió ha estat molt fructuosa en
termes d’entesa: les institucions pre-
sents han mostrat un gran interès en el
projecte i han aplaudit la iniciativa. Així
mateix, han manifestat la voluntat
col·laborar i de donar suport a ‘GIRA
Mujeres’ a través de la difusió de les
seves accions a les Terres de l’Ebre, con-

cretament a Tortosa, Amposta, Sant
Carles de la Ràpita, Deltebre, Gandesa,
Móra d'Ebre i la Sénia.

Amb el mateix objectiu, Coca-Cola,
juntament amb Dona Activa i Dones
pel Futur, contempla altres reunions
que busquen posar en comú les neces-
sitats pròpies de cada consell comarcal i
trobar sinergies entre els territoris cata-
lans i la iniciativa que la companyia
porta a terme en aquest àmbit.

En aquest cas, el projecte ‘GIRA
Mujeres’ és un programa destinat a
oferir a les dones la possibilitat de tro-
bar una oportunitat de desenvolupa-
ment laboral en l'àmbit rural i urbà, a
través de dos mòduls diferenciats, un
d’emprenedoria i un altre d’ocupabili-
tat.

“A Coca-Cola European Partners tenim
un clar compromís amb la igualtat d'o-
portunitats i la promoció d'una cultura
inclusiva. En aquest sentit, ens fem nos-
tra la responsabilitat d’explicar i inspirar
al nostre entorn perquè duguin a terme
accions d'inclusió similars o es sumin a
projectes que avancin en aquesta direc-
ció”, assegura el màxim representant
de CCEP a Tarragona.  

ELS TALLERS 
SÓN GRATUÏTS

Per més informació: 
giramujeres@forumactiva.cat
adede.ebre@gmail.com 

Tel. 607 879 333

ACTUALITAT

L’apoderament de la dona 
uneix les Terres de l’Ebre 

i Coca – Cola


