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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

15.000 exemplars 

L’Assemblea Nacional
Catalana i altres enti-
tats populars i de
drets humans van ini-
ciar el dejuni col·lectiu
el dia 26 de febrer.
Des de llavors seguei-
xen un itinerari, arreu
de Catalunya.
Amb el dejuni, les
entitats organitzado-
res es solidaritzen
amb els presos i els
exiliats per denunciar la repressió política de l’Estat espanyol contra el
poble català i els seus representants legítims. 
Des d’avui i fins el divendres vinent, dia 16, el dejuni es farà a Roquetes,
al pavelló, on la Guàrdia Civil va fer càrregues durant l’1 d’octubre.
L’ANC ha impulsat un web des d’on tothom qui ho vulgui (majors d’edat
i fins als 75 anys) pot apuntar-s’hi. Els dejunis duren un mínim de dos
dies fins a un màxim d’una setmana, i s’aniran produint relleus. També hi
haurà una supervisió mèdica que vetllarà per la salut dels participants. Els
espais estaran adequats, amb una zona pública, on es faran activitats, i
una altra de privada, destinada al descans dels dejunadors. També s’ha-
bilita un espai per a la higiene personal.
L’11 de març omplim Colom! República >> Ara!
D’altra banda, l’Assemblea Nacional Catalana convoca la ciutadania el
diumenge 11 de març, a les 17 h, a una manifestació multitudinària per
exigir que el nou Govern obeeixi el mandat de l’1 d’octubre i posi en
marxa la Llei de transitorietat i les institucions de la República. “Cal res-
tituir el Govern legítim i fer valdre la Declaració d’independència”. Per
això l’ANC considera que la renúncia de Carles Puigdemont a la investi-
dura no era el que milers de catalans esperaven, i també deplora l’espec-
tacle de les últimes setmanes entre els partits. Malgrat tot, es mantindrà
sempre fidel a tota accció política que faci avançar la República.
La manifestació de l’11 de març començarà al passeig de Colom a les 17
hores i acabarà davant el Parc de la Ciutadella amb un acte polític.

L’ANC organitza el dejuni col.lectiu, 
que avui divendres es farà a Roquetes

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. FINS EL DIA 16

Editorial

900 Més Ebre!
Avui teniu a les vostres mans la publicació número 900 del Més Ebre. Seguim sent
un referent de la comunicació local i de proximitat de les Terres de l'Ebre i hem anat
evolucionant, al vostre costat, vetllant sempre per oferir la millor qualitat informativa
i cobertura del nostre territori. 
Pràcticament 17 anys apostant pel territori ebrenc, per la premsa comarcal i local, l'ú-
nic setmanari gratuït del territori que, cada divendres, arriba a la majoria de municipis
de les Terres de l'Ebre, una nova edició en català responent a totes les necessitats

informatives d'actualitat del territori, una tasca que no és gens fàcil en el context
actual.
Avui, el Més Ebre arriba al seu número 900 amb un tiratge de 15.000 exemplars, 24
pàgines per edició i és un motiu més per agrair a totes les entitats i persones que for-
men part del projecte i ho possibiliten i, no cal dir-ho, als nostres lectors i lectores que
cada cop són més nombrosos.
Gràcies! 

En relació a les declaracions emeses pel grup municipal del
PDeCat-Alcanar anunciant la intenció de Ports de la
Generalitat d'afrontar les millores estructurals llargament rei-
vindicades al port de les Cases d'Alcanar, gràcies a les ges-
tions dels demòcrates canareus, l'equip de govern de
l'Ajuntament d'Alcanar vol expressar que:
1. Aquestes millores anunciades ja havien estat tancades pel
govern municipal amb la gerència de Ports de la Generalitat,
en la trobada a les Cases del 22 de gener del 2017, arran del
colpidor temporal que es va produir els dos dies anteriors, i en
converses posteriors que van tenir lloc aquell mateix mes, fins
i tot amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
2. L'Ajuntament d'Alcanar sempre ha tingut un paper actiu
en el seguiment de les mesures de protecció, manteniment i
reparació del port, i d'esperonar les administracions a mate-
rialitzar els compromisos adquirits.
3. Lamentem la manca de respecte institucional en la gestió
que l'esmentat grup ha fet de les actuacions que es duran a
terme. Així, es fa un ús partidista i esbiaixat de la informació
que, en definitiva, perjudica els interessos de la ciutadania del
nostre municipi, i també el bon nom de la Generalitat de
Catalunya, que és el bon nom de tothom.
4. Aquesta manera de fer del PDeCat-Alcanar no ens sorprèn
en absolut perquè ja ens té acostumats a vendre com a prò-
pies accions que fa temps que han estat tancades, com l'aca-
bament de les obres del Casal Trinitari Bel o el manteniment
del servei de 24 hores de l'ambulància. No solament no són
'propostes positives', sinó que són un nou intent de confon-
dre a la ciutadania amb un estil barroer propi de les velles
maneres de fer política. 
5. Manifestem la voluntat de l'equip de govern de continuar
treballant amb Ports de la Generalitat per tal que les actua-
cions que necessita el port de les Cases d'Alcanar es puguen
materialitzar al més aviat possible.

En relació a les declaracions 
del PDeCat-Alcanar sobre les obres

al port de les Cases d’Alcanar

COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN D’ALCANAR

Desprès d'una temporada sense actuar a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, Los Comediants de Tivenys
representaran  l'obra "L'art de la política" dissabte dia 24 de març. S'obrirà el teló a les 22:00 hores i
enguany part de la recaptació anirà en benefici d'aquestes associacions recollides a FESTE (Federació
d'entitats socials de Terres de l'Ebre): Associació de Familiars d'Alzheimer (AFATE),  Associació de
Parkinson (APTE), Associació de Minusvàlids (AMITE); Associació Transtorns de l’Aspectre Autista Terres
de l'Ebre (ATEATE), Associació d'Esclerosis Múltiple (AEMTE), Associació de Fibromialgia, Fatiga Crónica
i Sensibilitat Química Múltiple (AFFCISQUIM), Associació Poco Poco (APPTE), Associació ajut per l’hi-
peractivitat i déficit d’atenció (AHIDA-TTE) i Associació Ictus Terres de l’Ebre. El preu de les entrades és
de 10€ i els punts de venda són: JC Immobiliària (Carrer dels Màrtirs de 1640, 2), Intimité (Berenguer
IV, 12 baixos), Sorolla Bacallaners (Mercat de Tortosa, Parades 74 i 75), Mi electro Electrodomèstics
Moderogar (Rierol de Caputxins, 14); Domipel, La perruqueria a casa (us ho portaran on digueu trucant
al 627211010). “També les podreu comprar al mateix Auditori el dia de l'obra una hora abans de la
representació, és a dir, a les 21 hores”.

‘Los Comediants de Tivenys’ tornen a l’Auditori de Tortosa

DISSABTE DIA 24 DE MARÇ AMB L’OBRA ‘L’ART DE LA POLÍTICA’

9



DIVENDRES 9
DE MARÇ
DE 2018

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE
3www.mesebre.cat

  

Les Terres de l’Ebre es tenyeixen 
de lila per la igualtat de gènere

Ahir dijous, concentracions per protestar contra la bretxa salarial, el sostre de vidre i la violència masclista

L'aldeana Irene Negre, secretària nacio-
nal de l'ANC i portaveu de l'Assemblea
a les Terres de l'Ebre, ha rebut una
multa del Departament d'Interior on se
la qualifica de "responsable" d'un dels
talls de carretera que es van fer durant
l'aturada de país del 3 d'octubre. En
concret, Negre va ser identificada pels
Mossos d'Esquadra en el tall que es va
fer a l'autopista AP-7, entre l'Aldea i
Camarles, al Baix Ebre. Ara ha rebut
una notificació d'obertura d'expedient
sancionador, incoat per una presumpta
infracció administrativa de la normativa
de protecció ciutadana. La multa que se
li reclama és de gairebé 200 euros. La
portaveu ebrenca ho ha posat en mans
dels advocats de l'ANC i ha reclamat la
reacció política dels partits contra la
"repressió" actual que també pateix "el
poble".  Segons ha explicat, els serveis
jurídics de l'assemblea no tenen
constància de cap altre cas en què l'ex-
pedient hagi arribat amb la sanció fixa-
da i sense un requeriment previ. Fonts
d'Interior han descartat que el procedi-
ment sigui incorrecte i han apuntat que
aquestes multes i sancions poden arri-
bar directament i sense requeriment
previ, un cop s'ha identificat els respon-
sables dels talls de carreteres que no
hagin estat comunicats prèviament al

Departament. Negre, a l’Agència
Catalana de Notícies, ha lamentat que
els partits independentistes estiguin
encallats i no arribin els acords, mentre
altres "paguen les conseqüències. Si no
comencem a avançar en acords i assolir
petites desobediències per arribar a
l'objectiu que se'ns ha promès en unes
eleccions il·legítimes, aquesta repressió
no pararà i el poble continuarà patint
aquests atacs. Això no aturarà ningú
perquè no renunciarem. Hi ha gent que
pateix molt més. A mi m'ha arribat una
multa però tinc companys a la presó i
cap d'ells ha abandonat la lluita i conti-
nuen ferms en el seu convenciment",
deia Irene. 

Una secretària nacional de l'ANC de l'Ebre,
sancionada per Interior

Milers de persones es van concentrar ahir
dijous al migdia a la plaça de Sant Jaume per
reclamar la igualtat de gènere, coincidint
amb la convocatòria de vaga feminista d'a-
quest 8 de març, Dia Internacional de les
Dones. En la protesta, que va comptar amb
la presència de sindicats i líders polítics, es
van poder veure pancartes per reclamar
millores en les condicions laborals de les
dones, eliminació de la bretxa salarial i el sos-
tre de vidre, així com proclames contra la
violència masclista com "si en toquen a una,
ens toquen a totes".

A l’Ebre
Al nostre territori, ahir, a les 12 del migdia,
van haver-hi concentracions davant de les
portes dels ajuntaments.  La principal mobi-
lització va ser a les 18 hores, a la Plaça
Barcelona de Tortosa. La Comissió per la
Vaga Feminista del 8 Març va convocar una
concentració que va ser la principal mobilit-
zació del dia. 
Com a gest simbòlic, el pont de l’Estat de
Tortosa es va il·luminar de violeta la nit de
dimecres.

En motiu de la comme-
moració del Dia
Internacional de les
Dones, la coordinadora
territorial de l’Institut
Català de les Dones,
Carme Valls; l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell
Roigé, i la presidenta del
Consell Comarcal Baix
Ebre, Sandra Zaragoza,
van presidir aquest
dimarts, 6 de març, l’ac-
te central de les Terres
de l’Ebre, per tal de no
coincidir amb la vaga
convocada per ahir
dijous. L’acte es va cen-
trar en el projecte “De
gran podré ser el que jo
vull” amb la participació
de l’alumnat de 3r i 4t de
les escoles del Baix Ebre,
“que porten treballant
als centres participants,
com també els de la
resta del territori, i que
pretén demostrar a l’a-
lumnat que la seva pro-
fessió futura no ha d’es-
tar condicionada per
estereotips”, va dir
Carme Valls.

‘De gran podré ser
el que jo vull’

Per les accions del 3-O al territori

Dalt, el pont de Tortosa amb il.luminació lila. Baix, concentracions als Ajuntaments, d’ahir a migdia. 

Irene Negre, secretària nacional de l’ANC.
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*EL PREMI ENDE-
RROCK per votació
popular al Millor disc de
cançó d’autor 2017 fou
per ‘Encara tenim
temps’, del camarlenc
Joan Rovira. I el Premi
Enderrock a la Millor
cançó de folk 2017 va
ser per “No tinc
diners”, de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries.

*EL CONSELL D’ADMI-
NISTRACIÓ DE TOR-
TOSASPORT SL ha por-
tat a aprovació les bases
que han de regir el pro-
cés de provisió per a la
contractació del gerent
d’aquesta societat. El
representant del partit
socialista, Manel de la
Vega, ha votat en con-
tra donat que s’ha con-
siderat que “estan man-
cades d’objectivitat”.
I és que entre els requi-
sits particulars impres-
cindibles per optar a la
plaça, a banda de la
titulació en Ciències de
l’Activitat Física i
l’Esport i d’un Màster
oficial en gestió esporti-
va, es demana expe-
riència professional
mínima d’1 any en ges-
tió esportiva. “Entenem
que aquest darrer punt
s’ha de valorar com un
mèrit, però en cap cas
ha de ser un requisit
imprescindible, donat
que limita el nombre de
candidats que poden
accedir i que, tot i no
tenir 1 any d’experièn-
cia, poden tenir un per-
fil professional del tot
adequat per aquest
lloc”.

Més Notícies

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa va apro-
var per unanimitat la sol.licitud de designació de la
ciutat com a Capital de la Cultura Catalana el 2011.
L’oposició va estar d’acord, però, en general, va
demanar més pressupost per a la cultura. 
Durant el ple, la polèmica no va faltar. Un punt can-
dent fou quan el PSC va abandonar-lo ple com a
protesta per “la manca de respecte institucional del
govern en interrompre el Ple per sumar-se a una
concentració excusant-se en una falsa junta de por-
taveus urgent”. La manifestació era a la porta de
l’Ajuntament, per donar suport als presos polítics.
D’altra banda, Movem va presentar una moció (que
va tenir el vot en contra de l’equip de govern) que
reclamava la creació de comitès d’organització
transparents i democràtics de les candidatures de
Patrimoni de la Humanitat o dels World Sports
Games. Jordi Jordan va recordar que “fa un any es
va acordar que es crearia una comissió amb totes les forces polítiques per fer-ne el
seguiment, que es crearia un grup de treball i a hores d’ara no s’ha fet absolutament
res. Mentre el nostre grup ha donat suport a la candidatura de Tortosa com a capital
de la cultura catalana, amb tota la lleialtat institucional, el govern municipal no faci-
lita la informació ni es compleix res sobre la candidatura que vam proposar nosaltres,
la de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, que és tant o més impor-
tant que l’altra i que fa anys portem reclamant”. Per la seua part, el regidor del PP,
Xavier Dalmau, també va abandonar el ple quan en la seua moció demanava neu-
tralitat institucional, en el moment que el govern municipal parlava de qüestions de
política catalana. Es van aprovar les mocions corresponents a la defensa de l'escola
catalana i el model d'immersió lingüística, i la dels ajuts per rehabilitar edificis del
nucli antic així com la moció de suport de l'aturada d’ahir 8 de març. 

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova web
de turisme que ja està operativa i que s'ha dissenyat
per potenciar la marca de la ciutat "des de les emo-
cions" i a partir de les experiències. En concret, des
de la web se n'ofereixen 80 de diferents amb una
oferta aglutinada per tres públics concrets, les pare-
lles, les famílies i els grups d'amics. La pàgina està
disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès
i francès) i properament s'ampliarà també a l'ho-
landès. S'hi accedeix a través d'un gran menú que
pretén fer els continguts accessibles amb el mínim
nombre de clicks possibles. També es pot visitar des
de dispositius mòbils.

Es va aprovar al ple de dilluns

La nova web de turisme
potencia les experiències 

Candidatura de Tortosa per a 
Capital de la Cultura Catalana del 2021

L’Ajuntament de Tortosa l’ha presentada

‘Tortosa solidària’
Entrega de 2.280 euros de l’Associació Sant Francesc Gil de Federich a Càritas

Els dos darrers caps de setmana de gener
es van celebrar “els actes relatius a les
Festes Solidàries de Sant Francesc Gil de
Federich, màrtir i sant tortosí, només ens
cal reafirmar el que ja sabíem de la socie-
tat tortosina: Tortosa és Solidària”. Uns
actes dirigits i adreçats “a un fi social i
benèfic sempre esperen una acollida
digna, atenta i de compromís. Ens enor-
gulleix reforçar els sòlids fonaments dels
valors que representem i en l'ajut i suport
de tots, pensem en futur i en un millor

futur pels nostres conciutadans, amb tre-
ball i respecte, sigui quin sigui el seu ori-
gen o les seves creences. Agrair l'esforç
de la gent de la nostra Associació en
compartir les nostres arrels cristianes, en
el seu treball de carrer i en poder aconse-
guir objectius de solidaritat amb el més
necessitats amb l'entrega a Càritas d'una
aportació de 2.280 euros”. A la foto,
Lluís Pegueroles, president de Càritas, i
Joan Otero, president de l'Associació
Sant Francesc Gil de Federich.

Fidel a la seva cita anual, el Tortosa English Festival
se celebrarà en aquesta edició 2018 entre els dies 9 i
15 d'abril. Però abans de l'arribada del festival, i
coincidint amb la diada de Saint Patrick's, patró d'Ir-
landa, l'organització del certamen ha tornat a prepa-
rar un cap de setmana de prèvia després de l'èxit que
va tenir l'any passat. Així, per segon any, Tortosa
commemorarà el Saint Patrick's Day amb un concert
el proper divendres 16 de març, a partir de les 20 h a
la plaça de l'Ajuntament. Hi actuaran el Cor la Bino-
ta, Cor Flumine, Celtic Pipers, Ian Lints, Mag Ignasi,
i Sláinte Irish Music. Com l'any passat, també hi
haurà una degustació de dos dels plats més típics
d’Irlanda, fish'n chips i l'irish stew. 

Tortosa celebrarà el Saint Patrick's
Day amb un concert i una desfilada

El cap de setma-
na del 17 i 18 de
març les Avançades
de Sant Joan i el riu
Ebre tornaran a ser
els escenaris princi-
pals per remuntar
la ciutat 300 anys
enrere per comme-
morar el "Setge de
Tortosa", un dels episodis més sagnants de la Guerra
de Successió. Aquest dilluns es van presentar les no-
vetats de la programació de la tercera edició d'aques-
ta recreació històrica.

Tornen les representacions del
"Setge de Tortosa"

Diumenge es van complir 4 mesos que Oriol Junque-
ras i Joaquim Forn són empresonats de forma provisio-
nal per ordre del Tribunal Suprem. I també aquest cap
de setmana Esquerra Republicana va sortir al carrer per
reclamar la llibertat d’Oriol Junqueras i de la resta d’em-
presonats pel procés. Tal com informa ebredigital.cat, la
campanya Free Junqueras va impulsar-la el cercle fami-
liar i d’amics del president d’Esquerra però és el partit
qui l’ha portada arreu de Catalunya. A les Terres de l’E-
bre es van muntar parades a deu pobles. Es va oferir sig-
nar un manifest on es declarava que l’empresonament
de Junqueras és un “revenja” de l’Estat espanyol ja que
se l’acusa “sense fonaments” dels delictes de rebel·lió i
sedició.

La campanya “Free Junqueras” va
fer parada a les Terres de l’Ebre

Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa.
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APASA ha estat la
guanyadora del Premi
Amposta 2017. Així ho
ha decidit el jurat d’a-
quest reconeixement,
integrat per membres
dels mitjans de comuni-
cació amb presència a
Amposta. El jurat ha
decidit entregar aquest
reconeixement a l’asso-
ciació de famílies de
persones amb discapa-
citat intel·lectual i del
desenvolupament per
la seva gran tasca al
llarg de tota la seva
història i coincidint, a
més, amb els 25 anys
de la Residència Íbera,
que gestiona l’entitat. 
APASA va rebre la

menció especial del
Premi Amposta el
2001.    
L’entrega d’aquest

guardó es farà, com és
habitual, dins del marc
de la Nit dels Mitjans
de Comunicació el pro-
per 17 de març al saló
de plens de l’Ajunta-
ment d’Amposta. 

APASA, Premi
Amposta 2017

Prop d’una cinquantena d’exposi-
tors, més de 1.400 alumnes de se-
cundària inscrits per a visitar-la i un
programa de xerrades i activitats que
s’allargarà durant tres dies. Són les
principals credencials del #FòrumJo-
ve18, que arranca el 14 de març fins
el 16 al pavelló firal 1 d’octubre
d’Amposta. ’Es tracta d’unificar, en un
mateix lloc, els tres eixos principals
per orientar els joves en la seva eman-
cipació’, destaca l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, tot assenyalant que
aquestes línies són ensenyament,
ocupació i habitatge. En aquest sentit,
entre els expositors hi haurà 12 insti-
tuts, 13 escoles, 5 universitats, 2 em-
preses de recerca de feina, així com
les oficines territorials de Joventut de
les quatre comarques de les Terres de
l’Ebre, diferents programes laborals,
de formació i d’habitatge.
La I Trobada de professors i profes-

sores de les Terres de l’Ebre, que
tindrà lloc a l’auditori municipal, con-
sistirà en una xerrada de caràcter mo-
tivacional de Carles Romero. Tal i com
ha explicat la regidora d’Ensenyament
i Cultura, Inés Martí, es tracta d’una

activitat oberta a tot tipus de mestres
i professors des d’educació infantil fins
a l’ensenyament universitari.
Enguany, per primer cop també,

s’inclou dins al #FòrumJove18 la V
Trobada d’Empreses, que organitza
l’Institut Montsià d’Amposta.

El #FòrumJove18 reunirà 
més de 1.400 estudiants

Al pavelló firal d’Amposta, del 14 al 16 de març
Al Poble Nou del Delta

Les cases de Poble
Nou del Delta, a
Amposta, es converti-
ran, el proper 17 de
març, en els escenaris
de la primera edició
del festival Art als
Patis. Durant vuit
hores sense interrup-
ció, els patis de sis
cases rurals s'ompli-
ran de Shakespeare,
de la poesia
d'Antonio Machado,
del jazz i el dixie, dels
clowns, del circ, o
dels contacontes a
l'estil japonès, entre
moltes altres propos-
tes. La casualitat ha
volgut que els sis espais escollits siguin les sis primeres
cases que es van construir a Poble Nou, al 1957 quan
es va inaugurar amb el nom de Villafranco del Delta.
El festival, amb 7.000 euros de pressupost, ha estat
possible gràcies a què l'Ajuntament d'Amposta fa dos
exercicis que dota amb una partida específica les acti-
vitats culturals de Poble Nou. Can Gilabert, Cal Gasso,
Can Juvimar, Ca la Pilar, la Llar de Laura i el Pati Lo
Segador són les cases que acolliran les representa-
cions. 

Esglèsia del Poble Nou de Delta.

Festival Art als Patis
el 17 de març
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*LA RÀPITA: un total de
170 participants de 70
equips van prendre part
aquest diumenge en la II
Rogaine Serra del
Montsià, la prova d’o-
rientació que demana als
corredors sumar el màxim
de punts en el mínim
temps possible localitzant
fites per la muntanya,
escampades per una
superfície de 10 quilòme-
tres quadrats. Una prova
que de nou ha tingut una
molt bona acollida.

*LA RÀPITA: divendres
16 de març tindrà lloc la
presentació pública del
llibre que acaba de sortir
a la venda “Quina morra!
El joc d’estratègia per als
nous pirates”, un llibre
que posa a l’abast tota la
informació a l’entorn del
joc de la morra.

*S’INICIA un pla pilot de
control de l’aplicació de
fitosanitaris. La iniciativa
tindrà una durada de tres
mesos i es realitzarà en
set comarques catalanes,
entre elles al Montsià.

*L’AMETLLA: a les por-
tes de la temporada turís-
tica i per prevenir qualse-
vol delicte o conflicte
greu, el cos dels Mossos
d’Esquadra de la comis-
saria de districte de la
Cala ha organitzat,
aquest dilluns, una xerra-
da informativa adreçada
a la comunitat veïnal de
la urbanització de Les
Tres Cales. Una cinquan-
tena de veïns de Les Tres
Cales es van reunir al
Centre Social de la urba-
nització on van rebre una
primera xerrada informa-
tiva de la policia de la
Generalitat sobre consells
de seguretat ciutadana.

*VANDELLÒS II hauria
d’haver-se aturat «fa
dues setmanes» per la
fuita d’aigua. Ecologistes
en Acció ha denunciat
que la central nuclear va
seguir operant, tot i
haver detectat l’augment
de l’aigua als desguassos,
i asseguren que el dego-
teig prové del circuit pri-
mari de la barrera de
pressió. De moment,
ANAV no ha informat
sobre l’origen de la fuita.

Més notícies

L’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre segueix treballant
per millorar la situació econòmica del consistori. En aquest sentit,
les dades econòmiques del darrer exercici pressupostari, el 2017,
contemplen que la ràtio d’endeutament en data 31 de desembre es
situa al 40,49%, 4.769.120,70€, un mínim històric en la gestió del
propi ajuntament i que rebaixa amb un 12% el mínim ja aconseguit
l’any anterior. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que
“treballem amb l’objectiu de millorar la solvència de les finances
municipals, deixar un ajuntament molt menys endeutat dels que
ens vam trobar quan vam entrars”. Al mateix temps, l’Ajuntament
ha tancat el 2017 amb un romanent de tresoreria positiu de
4.519.245,17€, més de 1.100.000€ respecte l’any anterior.

El mercat de La Cava ha estat l'escenari de presentació de les
noves Jornades Gastronòmiques de la Tellerina. Amb aques-
tes, es pretén donar èmfasi a un dels productes més exquisits
del territori, així com dinamitzar l'economia. Les jornades
són el punt de sortida a una sèrie d'esdeveniments gastronò-
mics, com és el cas de la fira gastronòmica Mescla, la segona
edició del Volta i Tapa't o bé les properes jornades del mus-
clo, l'ànec i l'arròs. En aquesta edició, i sota el lema "Boig per
tu", hi participen 14 establiments (Mas de Nuri i Restaurant
Nuri, L'embarcador XXI, Xiringuito del Port, Tramuntano,
Delta Hotel, Cafè Clàssic, Casa Nicanor, Sushi MC, Les
Dunes, Pas de Buda, Mas Prades, Hotel Rull, Tasca 3
Cantons i Criscar) que, fins al proper 9 d'abril, oferiran diver-
ses propostes culinàries que oscil·len entre els 4 € i 35 €.

Deltebre redueix la ràtio
d’endeutament fins al 40,49%

‘El seu mínim històric’

S’inicia el cicle de gastronomia
amb les jornades de la Tellerina

Fins el 9 d’abril, a Deltebre

Punt de partida per solucionar
els tres sectors litigiosos del
POUM de la Cala. El ple apro-
vava dissabte una modificació
del pla urbanístic que ja inclou
el Bon Repòs, Port Olivet i
Artilleria, després que quedessin
fora d’ordenació per buscar un
acord amb els propietaris.
L’estiu passat, l’Ametlla de Mar
tornava a tenir vigent la norma-
tiva urbanística que havia tom-
bat diverses sentències judicials.
Només tres sectors, els litigio-
sos, quedaven fora del nou
ordenament. Amb aquesta
aprovació, es pretén fer un pas per consolidar el nou
POUM. I així, el govern espera preservar el màxim d’espais
públics. La modificació del Bon Repòs elimina el solar on
s’hi havien de construir apartaments i guanya en zona
verda. I en el cas de Port Olivet i Artilleria, es busca conser-
var els espais amb una qualificació rústica. L’aprovació d’a-
questes modificacions són l’inici de tota la tramitació.
Paral·lelament, des de l’Ajuntament ‘caldrà arribar a un
pacte amb els propietaris dels sectors’. L’únic partit que es
va abstenir en les modificacions va ser el PDeCAT, que va
justificar aquest vot per no participar en les negociacions.
Però la regidora Eva del Amo assegura que estan al costat
del govern per preservar els espais de la costa i admet que
en l’anterior POUM es va pecar d’«excés de protecció».

El ple aprova una modificació del POUM

L’Ametlla de Mar vol preservar
la costa de noves edificacions

Jordi Gaseni, alcalde de la Cala.

L’Ajuntament de Deltebre ha donat a conèixer els guanyadors del 23è
premi literari Terra de Fang i del 18è concurs de Fotografia Paisatgística,
aquest últim organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de l’Ametlla.
Aquesta és la primera vegada que el lliurament d’aquests dos premis es
realitza de manera conjunta. Segons l’alcalde, Lluís Soler, aquest fet
“permet projectar la cultura, des de la seva vessant literària i fotogràfica,
des del cor del Delta de l’Ebre en un nou espai cultural com és el cas de
la Biblioteca”. En el seu discurs, Soler també ha posat en valor “l’expres-
sió artística i cultural que es realitza al llarg de tot l’any a Deltebre i que
ens ajuda a definir i reafirmar a nostra identitat, cercar la reflexió perso-
nal i reivindicar la llibertat”. Els dos premis es consoliden. Entre els dos
guardons s’han lliurat gairebé 300 obres de 179 autors diferents.

El Concurs està organitzat pels Ajuntaments de Deltebre i l’Ametlla

Premi Terra de Fang i Concurs de
Fotografia Paisatgística 
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*L'ACTE de lliurament
de premis del XXIII
Concurs de fotografia
de la Terra Alta serà el
23 de març, a les 19 h,
al Pinell de Brai.

*EL CONSELL
COMARCAL DE LA
RIBERA D’EBRE orga-
nitza un any més, des
de l’àrea de Joventut
del Consell, les colònies
d’estiu, una activitat
lúdica pels nens i nenes
de 8 a 12 anys i que es
faran del 25 al 29 de
juny. 

*MÓRA LA NOVA: els
ciutadans (411 van par-
ticipar-hi) trien l’opció
de l’adequació acústica
del pavelló en els pri-
mers Pressupostos
Participatius. Ja està en
marxa el procés per
materialitzar l’acció més
votada. 

Més 
notícies

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha
finalitzat les obres de remodelació de
la façana fluvial de Móra d’Ebre que
han inclòs la recuperació de l’antiga
sendera des del castell al riu, i la millo-
ra del tram final del passeig de l’Ebre,
entre l’embarcador i la plaça de braus.
Aquesta remodelació ha estat un
encàrrec de l’Ajuntament de Móra
d’Ebre a l’INCASÒL i ha tingut un cost
de 581.579,31€ (IVA inclòs) finançats

per la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Tarragona i l’Ajuntament
de Móra d’Ebre. 
La intervenció forma part d’un projec-
te global que està duent a terme
l’Ajuntament per potenciar la imatge
del municipi a nivell turístic tot con-
nectant els elements arquitectònics i
històrics més emblemàtics del casc
antic amb la façana fluvial i el riu que
n’esdevenen l’eix vertebrador. 

L'INCASÒL finalitza la rehabilitació de
la façana fluvial de Móra d’Ebre

S’ha recuperat l’antiga sendera del castell al riu i el tram final del Passeig

La Delegació del Govern ha estat l’escenari de la
presentació de la quarta edició de la Ultra Trail
Estels del Sud, que es disputarà del 12 al 13 de
Maig al Massís dels Ports i que serà puntuable per
a la 7ª Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència i
atorgarà els títols del Campionat de Catalunya de
l’especialitat. Per la seva banda, la Half Trail pun-
tuarà també per a la Copa Catalana de la distància.
L’Alcalde d’Arnes, Joaquim Miralles, ha explicat que
“per a Arnes és una activitat molt important que té
un retorn molt positiu a tots els nivells i a més,
implica a tots els nostres veïns. Estem molt orgullo-
sos d’acollir el centre d’operacions de la prova i de
la feina feta any rere any. A més, aquest sentiment
no és només nostre, sinó de totes les localitats per
on la cursa passa”.

La Ultra Trail Estels del Sud es
disputarà del 12 al 13 de maig

Arnes tornarà a ser el centre d’operacions 

Passeig de l'Ebre, de la capital de la Ribera.

Aquest cap de setmana, dies 10 i 11 de març, la Ribera d’Ebre acollirà una estada
dels Minyons de Terrassa, una de les colles castelleres de referència al nostre país.
Els Minyons fan un intercanvi de cooperació de cultura popular amb l’associació

comarcal lo Fardell Patxetí. És la primera vegada que dos manifestacions tan sig-
nificatives de la cultura popular catalana es combinen i conjuguen, i es podran
veure juntes a la comarca riberenca. Demà dissabte al migdia, a la plaça de l’Arenal
de Miravet, i lligat al 10è aniversari de la Cursa de Muntanya de la Cameta Coixa,
es podran veure actuacions dels Minyons de Terrassa, es podran ballar jotes de la
comarca i es repartirà vermut patxetí per a tots els assistents a l’acte. Prèviament,
entorn a les 11 h, els Minyons de Terrassa aixecaran algun castell al mateix Castell
de Miravet. A la tarda, serà el torn de la Torre de l’Espanyol; a partir de les set, la
pista poliesportiva acollirà un taller de castells, a les vuit actuació castellera i, a
continuació hi haurà un sopar popular. El diumenge, a la plaça de l’Església de Flix,
a les 11.30 de matí, ‘podeu aprendre a fer castells amb un taller de Minyons, a les
12.30 actuació castellera i ballada de jotes amb vermut patxetí. Per tancar l’estada,
i com a comiat, els Minyons faran un pilar a sobre del pas de barca de Flix.

Segons EL PAIS, la situació actual de l'embassament de Flix, on encara s'acumu-
len gairebé 80.000 metres cúbics de llots tòxics al riu Ebre, "comporta un greu risc
mediambiental". Així ho reconeix Acuamed, l'empresa pública encarregada dels
treballs de descontaminació, que afegeix, en una carta enviada a la concessionària
a la qual ha tingut accés EL PAÍS, que, en cas de produir-se un abocament, "podria
tenir conseqüències catastròfiques per a la vida de les persones i les espècies aigua
avall".
Treballs paralitzats
Segons també informa el rotatiu, els treballs de descontaminació de Flix porten

paralitzats des d'octubre de 2015, quan es van interrompre les tasques de dragat-
ge. La causa judicial oberta a l'Audiència Nacional per presumpta malversació dels
antics directius d'Acuamed ha afectat aquesta obra, una de les que està sota la lu-
pa del jutge Manuel García-Castelló per suposats sobrecostos ficticis. Però el que
realment està impedint que finalment es descontamine l'embassament és la pugna
que mantenen Acuamed i la concessionària, una UTE (Unió Temporal d’Empreses)
liderada per FCC (Fomento de Construcciones y Contratas).

Cap de setmana per gaudir de castells i 
jotes a la Ribera d’Ebre

Experts alerten de "conseqüències catastròfiques" si no
es descontamina ja l'embassament de Flix

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extraordinària de 6 de març de 2018 el projecte exe-
cutiu “d’enderrocament de dues edificacions situades a l'Av. Germans Carsi (Rotonda del Vivet), de
Deltebre”, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Daniel Marcelo Martí, amb un import total de 7.812,89 € (set mil
vuit-cents dotze euros amb vuitanta-nou cèntims)  de pressupost d’execució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats legítims
puguin examinar-lo i adduir contra el mateix les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització
Territorial i Imatge de Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se el projecte de què es tracta en hores d’o-
ficina.
Deltebre, 7 de març de 2018

El secretari acctal.
David Torres Fabra

EDICTE
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el
procés de licitació del contracte de subministrament
que permetrà la millora de la senyalització exterior de
12 espais naturals protegits gestionats per la
Generalitat, per un import de prop de 145.200 euros,
i un termini d’execució de 6 mesos. L’objectiu és dotar
aquestes àrees dels materials d’orientació i informació
necessaris perquè els visitants puguin accedir als dife-
rents punts d’interès, orientar-se adequadament i
aprofundir en el coneixement del seu patrimoni natu-
ral. S’instal·laran, entre altres emplaçaments  del país,
al Parc Natural dels Ports i al Parc Natural del Delta de
l’Ebre. Es vol donar resposta, així, a l’increment de
visitants que aquests indrets han experimentat, que
comporta un ús intensiu d’aquests espais.

Millora de senyalització al Parc
Natural dels Ports i el del Delta
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*JESÚS: de l’11 al 17
de març tindrà lloc la
IV Setmana de
l’Activitat Física i la
Salut. Els centres edu-
catius i les entitats del
poble han preparat un
seguit d’actes. El tret
de sortida a la setmana
esportiva serà la festa
de la bicicleta prevista
per al diumenge, 11 de
març. El recorregut
transcorrerà per la Via
Verda, fins al camp de
futbol d’Aldover.  Per
posar el punt final i
com acte de cloenda, el
dissabte, 17 de març, a
partir de les 19h al
Casal Jesusenc tindrà
lloc el reconeixement a
esportistes, entitats i
gent relacionada amb
el món de l’esport.

*UNA BANDA que
robava cases i xalets ha
estat desarticulada.
Se’ls atribueixen 13
robatoris a la Ràpita,
Alcanar, Amposta i
Masdenverge.

Més notícies

La Generalitat de Cata-
lunya, a través de l’em-
presa pública Ports de la
Generalitat, ha participat
a la fira Seatrade Cruise
Global 2018, amb els
ports de Palamós (Baix
Empordà), Roses (Alt
Empordà) i la Ràpita
(Montsià) i les seves des-
tinacions per promoure,
a través de les marques
Costa Brava Cruise Ports
i Delta Ebre Port,
instal·lacions portuàries,
nous serveis i les activi-
tats turístiques davant la
indústria creuerística. La
Seatrade Cruise Global
és l’aparador internacional més important del sector de creuers. S’ha
celebrat aquesta setmana, a Fort Lauderdale, Florida. El fòrum és el
punt de trobada de les principals companyies de creuers del món amb
els ports, els operadors turístics i els professionals de la indústria.  El ge-
rent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha assistit per
segon any consecutiu a la fira Seatrade. Segons ha dit el gerent de
Ports “hem anat als Estats Units amb l’objectiu d’organitzar trobades
amb les principals companyies, fidelitzar navilieres i buscar noves línies
de creuers tant per a la Costa Brava i com per a les Terres de l’Ebre”.
A la imatge, el gerent de Ports, Joan Pere Gómez (esquerra) i  el secre-
tari general de Medcruise, el tortosí Jordi Caballé, a la fira Seatrade,
aquesta setmana.

Dani Andreu no optarà a ser escollit alcalde de l’Aldea per cinquè
mandat consecutiu. Segons informa ebredigital.cat, podria no
acabar l’actual mandat i plegar abans de les eleccions del 2019.
Diu que ho decidirà “en funció dels interessos del municipi”.
Amb 14 anys i mig al capdavant de l’ajuntament, és un dels
alcaldes més longeus de l’Ebre. Va guanyar les eleccions el primer
cop que es va presentar, al 2003, però fou investit un any des-
prés per una moció de censura. Els successius comicis els ha
guanyat per majoria absoluta i ha ocupat en dos períodes la pre-
sidència del consell comarcal.
Un dels noms que sona per substituir-lo és el primer tinent d’al-
calde Simon Falcó. Però de moment no hi ha cap candidatura ofi-
cial a l’espera que la secció local d’Esquerra es pronunciï.

El port de la Ràpita i les seves
destinacions, a la fira de creuers Seatrade

Per la seva promoció turística, a Florida
Porta 14 anys al càrrec

XI Diada de l’Arròs Col i Fesols, 
a l’Aldea

El diumenge dia 18 de març

El proper diumenge 18 de març tindrà lloc
a l’Aldea la XI Diada de l’Arròs Col i Fesols.
Entre els actes, a les 10 hores hi haurà una
tirada de bitlles de la lliga Terres de l’Ebre; a
les 10.45, Festa infantil amb inflables i jocs
i a les 11 es preveu la cocció de l’arròs.
A les 12, Ballada de Jotes i a les 14 h,
repartiment de l’arròs col i fesols. A les
15.30 h Súper bingo dels Quintos i més
tard, Concert a càrrec de Miquel del Roig.
Preu del tiquet 5 € a partir de 8 anys,
venda fins al 15 de març.

Festa pels 70 anys del Mercat
Municipal d’Amposta

Dani Andreu no optarà a un cinquè
mandat com alcalde de l’Aldea

Dissabte passat

Festa al Mercat d’Amposta, dissabte
passat, per la commemoració del 70è
aniversari. Nova edició del Tast al
Mercat de Nit per donar la benvinguda
a la nova coberta. Amb aquesta, culmi-
na així la primera fase de rehabilitació,
tot i que els treballs seguiran enguany i
l’any que ve. Segons informa ebredigi-
tal.cat, les obres al sostre s’han compa-
tibilitzat amb l’activitat diària.  L’Ajuntament, però, bonificarà els paradistes pels
20 dies que el mercat va tancar portes per les obres. D’altra banda, s’ha fet una
exposició fotogràfica per rememorar la història de l’equipament. 
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*LA GUÀRDIA CIVIL
pren declaració a la
propietària d'un establi-
ment comercial de la
Ràpita per tràfic de dro-
gues. Agents del
DEPRONA van trobar
haixix a la botiga quan
comprovaven que no
vengués complements
de moda fabricats amb
subproductes derivats
d'animals protegits

* L’ A J U N TAM E N T
D’ULLDECONA va
aprovar per unanimitat,
en sessió plenària, una
nova línea de subven-
cions destinades a
reformes de petits
comerços o establi-
ments de nova creació.
El punt entrarà en vigor
després de l’exposició
pública i de l’aprovació
dels pressupostos
municipals. El consistori
preveu destinar-hi una
partida de 10.000
euros, el que permetrà
atorgar un mínim de 4
subvencions a l’any,
segons l’import de les
peticions i la inversió
feta. Els ajuts, depen
dels casos, poden arri-
bar fins al 30% del cost
de les obres i/o actua-
cions, amb un màxim
de 2.500 euros. 

*LA RAPITENCA HELE-
NA CRUZ, de 14 anys,
va participar dilluns al
programa 'La Voz Kids',
accedint a formar part
de l’equip de Rosario
Flores. La seva actuació
va tenir un extraordina-
ri seguiment a la locali-
tat, gaudint de la pro-
jecció de la jove.

Més 
notícies

Els diputats Jordi Salva-
dor i Irene Fornós, acom-
panyats dels senadors
Miquel Aubà i Laura Cas-
tel i del diputat Miquel
Subirats, es van reunir
amb els alcaldes d’Alca-
nar, la Ràpita, l’Aldea, el
Perelló i l’Ametlla per va-
lorar ‘la inoperància del
Govern espanyol a l’hora
d’aplicar les mesures a
què s’havia compromès
per  descongestionar i re-
duir la sinistralitat de la
carretera N-340’.L’alcal-
de d’Alcanar, Alfons
Montserrat, va lamentar
que ‘la problemàtica con-
tinua igual’, fet que va
atribuir a un ‘dèficit crò-
nic d’inversió a les nos-
tres terres’. Montserrat
va demanar ‘solucions’ i
per això va exigir ‘una via
de comunicació ràpida,
segura i gratuïta’. L’alcal-
de va recordar que ‘la so-
lució que reivindiquem és
que, mentre no hi hagi

aquesta alternativa a
l’N‑340, s’estableixi la
gratuïtat de l’autopista
en els trams de l’Ebre i
Tarragona; si més no, en
clau de mobilitat interna’,
fet que milloraria el de-
senvolupament del terri-
tori i acabaria amb la si-
nistralitat. La portaveu

d’Esquerra a la Comissió
de Foment del Senat,
Laura Castel va criticar les
excuses del Govern es-
panyol per no posar en
funcionament les mesu-
res anunciades sobre l’N-
340: ‘van tancar les dele-
gacions del Govern a
l’Exterior i el Diplocat

amb un procediment su-
maríssim i exprés, una
forma d’actuar que no
han volgut tenir amb la
gratuïtat de l’autopista’.
El senador Miquel Aubà,
després de recordar que
la concessió de l’autopis-
ta acaba l’any 2019, va
insistir al Ministeri perquè

‘posi data, que ens digui
quins tràmits calen i qui-
nes administracions estan
implicades, perquè amb
el 155 són ells els qui han
eliminat el Govern de la
Generalitat. És el mateix
Estat qui té totes les atri-
bucions i qui ha de donar
solucions’.

‘Exigim una via de comunicació ràpida, segura i gratuïta, i mentre no
existeixi, la millor alternativa a l’N-340 és la gratuïtat de l’autopista’

Reunió d’alcaldes de municipis per on passa la carretera N-340 a les Terres de l’Ebre per demanar ‘solucions i no expectatives’

CENFIM participa en un projecte europeu que promou 
el lideratge professional i l’empoderament de les dones

Entitat amb seu a la Sénia

El clúster del moble i centre d’innovació en hàbitat de Catalunya CENFIM,
amb seu a La Sénia, participa al projecte europeu 'Women in Power', que
fomenta el lideratge professional i l’empoderament de les dones que treba-
llen als sectors tradicionals, contribuint, amb d’altres entitats, a alimentar el
debat sobre la dona i el lideratge a les industries tradicionals, així com la
necessitat d’educar a les dones cap a l’empoderament professional. 
CENFIM  té com a missió contribuir a la millora de la competitivitat de les
empreses en la cadena de valor de l'hàbitat. Aquesta entitat sense ànim de
lucre, participada per les associacions empresarials del sector moble i enti-
tats públiques, compta amb 122 empreses associades dels sectors de l'hàbi-
tat: mobiliari, fusteria, paviments, bany, il·luminació i tèxtil.



Montse Castellà: Cantautora, composito-
ra i activista social, una dona que es defi-
neix com una ànima lliure. «La terra, lo
riu, la justícia social, la poesia i les emo-
cions del nostre dia a dia centren l'eix de
la meua obra. Sóc com canto i canto com
sóc, amb escenari o sense. Escriure i
compondre també són una cita i hi has
d'acudir amb lo millor dels teus perfums.
Crear és estimar». Fa vint anys que
Montse Castellà es dedica professional-
ment a la música i avui ens presenta el
seu darrer disc: «Punts de llibre».

Més Ebre: «Punts de llibre» és el teu 4t
disc. Perquè aquest títol?
Montse Castellà: Hi ha persones que són
punts de llibre i sempre hi vols retornar.
Qui diu persones diu moments, llocs. És
un disc lluminós, humanista, ple de vitali-
tat, compromís i unes dosis de poesia i
filosofia. Cada cançó conté una frase que
podria ben bé ser un punt de llibre o el
lema d'una samarreta i parlo de temes
com la paciència, l'amistat, l'absència, els
trens, les places, la revolució, l'amor, les
promeses, la Maternitat d'Elna. És el més
sorprenent i diferent que he fet fins ara i
me'n sento molt orgullosa.

ME: On posaries el punt de llibre en
aquests moments polítics i socials que
estem vivint?
MC: En la gent, les persones que dia a dia
i pas a pas construïxen este nou país. Les
relacions humanes són l'essència dels
moviments socials i políticament no serí-
em on som sense el carrer, la mobilització,
les persones que lluitem i creiem en el què
fem, amb dignitat i valentia, amb respecte
i constància. Este és el punt de llibre clau,
la resta, són actors secundaris. Hem de
tindre-ho sempre present.

ME: Un disc amb un segell de luxe: Paco
Ibáñez. Destacat símbol antifranquista,
exiliat a França per ser considerat un dels
cantautors més crític del règim, amb una
llarga trajectòria artística, i tot un símbol
al país veí.
MC: Comptar amb la seua amistat i
col·laboració professional és un regal
enorme. Al seu costat aprens cada dia. És
un home coherent, digne, intel·ligent i
divertit. Al disc hi fem un duet, en català.
Que el seu segell discogràfic edite el meu
disc és un honor i alhora una responsabi-
litat. Considero que ell és l'últim exponent
d'una manera de fer i de ser dels cantau-
tors. Als seus 84 anys encara puja als
escenaris amb tota la lucidesa i compro-
mís. Cada concert que fa és un regal que
ens fa a nosaltres i un homenatge que
nosaltres li hem de fer a ell, escoltant-lo,
aplaudint-lo i agraint-li el seu exemple i el
seu art.

ME: Un disc fet al territori i amb músics
del territori

MC: Per a mi és molt important rodejar-me
de bona gent, de persones que estimo per-
què això després es filtra al disc. Passes mol-
tes hores assajant, gravant, arranjant i cal
sentir-se a gust amb la gent amb qui estàs.
El disc l'he gravat a Airestudios, a Tortosa, a
la zona del Canalet, amb Josep Lanau
'Mitxum' com a enginyer de so i coproduc-
tor. No només per amistat sinó també per-
què és un gran professional, a l'igual que la
resta de músics: Xavier Franch 'Chiri', Kike
Pellicer, Paco Prieto, Marisa Valls. També he
comptat amb la col·laboració especial de
Mario Mas a la guitarra i Gorka Benítez al
saxo i flauta travessera. Ells dos són músics
de Paco Ibáñez i han volgut ser també al
meu disc, tot un luxe. Gravar durant mesos
a casa amb amics, rodejada d'oliveres i
veent lo Port per la finestra cada dia no té
preu.

ME: «Punts de llibre» és un doble CD amb
un total de vint-i-dos cançons, onze d'elles
amb text i música pròpia i la resta has posat
música a textos de poetes i escriptors.

MC: Després de tres discos on la major
part de les cançons eren poemes musi-
cats i parlaven molt de paisatge buscava
un canvi, arriscar-me, fer un passet més.
El primer disc és tot música i lletra propis
i al segon hi ha una mica de tot: des de
poemes musicats (de Martí i Pol o
Zoraida Burgos) fins a versions especials
de temes d'Ovidi Montllor o Quico Pi de
la Serra. També hi col·laboren, a més de
Paco Ibáñez, el cantant Eliseo Parra i
Txarango.

ME: T'agrada molt escriure. Si et donés
un llibre en blanc, com el començaries i
on posaries el punt de llibre?
MC: Un dels aspectes que més m'agrada
del procés creatiu és que sorprén el propi
creador. Ni jo mateixa quan començo a
compondre o a escriure sé exactament
cap a on em portarà aquella aventura. A
vegades tens un tema clar sobre el qual
vols parlar, d'altres simplement et dixes
portar fins que apareix el què buscaves
potser sense saber-ho. Allò realment

important és ser honesta amb tu matei-
xa. El punt de llibre el posaria allà on hi
ha el 'clic' que et fa estirar del fil per a
poder desllorigar les paraules justes. El
moment en que tot fluïx i dius: ara!

ME: Com a instrumentista Quin instru-
ment utilitzaries per descriure: Un riu
que canta i un delta que plora? 
MC: El riu que canta amb una flauta tra-
vessera o una arpa. El Delta que plora
potser amb un oboè o una trompa.

ME: Ahir va ser lo Dia Internacional de
les Dones.
MC: Un dia que a poc a poc hauríem de
poder anar eliminant del calendari per-
què voldria dir que ja no cal lluitar per la
tant volguda igualtat. És cert que s'han
fet importants avenços en este camp
però encara no són suficients. Estos
avenços ens han fet retallar el desavan-
tatge que les dones tenim respecte dels
hòmens en diversos aspectes de la socie-
tat actual, però com que sortíem amb
menys cinquanta encara no hem arribat
al zero, a la igualtat. Parlem de la
diferència salarial per fer la mateixa
faena, de la sexualització del cos de la
dona, de la violència masclista que tantes
víctimes ha causat i continua causant. La
lluita feminista ha de treballar per una
discriminació positiva fins que hi haja
paritat absoluta, a la vegada que consi-
dero que s'ha de valorar les persones per
les seues capacitats, no pel seu gènere.

ME: La presentació d'aquest nou disc es
farà a la Sala Luz de Gas de Barcelona, el
dissabte 24 de març. 
MC: És una sala molt prestigiosa i pre-
sentar-hi allí el disc és també un regal
que puc viure gràcies al festival
Barnasants, que és qui organitza el con-
cert. Aquell dia serà irrepetible perquè a
l'escenari m'hi acompanyaran diversos
músics i col·laboradors del disc i és per
això que he muntat un autobús des de
l'Ebre per facilitar el desplaçament de la
gent que hi vulga vindre, per fer-ho més
còmode i econòmic, així el públic s'estal-
via autopista, gasoil, pàrquing, etc. El
trajecte d'anada i tornada val 15€ i el
bus anirà i tornarà el mateix dissabte 24
(sortirà a les 18h de l'estació de busos de
la hife a Tortosa i a les 23.30h de
Barcelona). Els tiquets es poden adquirir
a la llibreria La 2 de Viladrich de Tortosa i
m'agradaria molt poder omplir-lo. Així
mateix, també he posat en marxa una
campanya de micromecenatge al web
Verkami per poder fer possible el disc i el
videoclip, s'hi pot participar fins al dia
abans del concert. Allí la gent hi trobarà
diverses opcions de recompensa, com el
disc i una entrada per al concert a Luz de
Gas, poder fer d'extra al videoclip o el
disc i una baixada pel riu amb piragua
amb mi, amb dinar al Delta inclòs. 
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Isabel CarrascoMontse Castellà
PUNTS DE LLIBRE

     Buscava un canvi, arriscar-me, fer un passet més

FOTO: MIchAL NOvAk





Dissabte 10 i diumenge 11 de març

Amb un cap de setmana que
promet ser primaverenc, no
dubteu en passejar-vos i
oxigenar cos i ment passe-
jant per Godall, per la seua
serra, gaudint de la magní-
fica vista dels parcs naturals
dels Ports i del Delta de
l'Ebre, i com no, degustant
els àpats, on l'oli i l'espà-
rrec en són els grans prota-
gonistes. I qui millor que
l'alcaldessa de Godall,
Teresa Esmel, per convidar-
mos i xiuxiuar-mos les
novetats i activitats d'a-
quests 15 anys de Fira.

Més Ebre: 15 anys de fira
amb dos productes ben
nostres: l'oli d'oliva i l'espà-
rrec.
Teresa Esmel: Godall és un
poble petit al ben mig de la
seva serra i com no, voltada
d'oliveres per excel·lència i
també d'espàrrecs. Per
aquests temps la serra està
plena d'espàrrecs, i això fa
que la gent vingui a visitar-
nos. La fira fa 15 anys que
es fa el mateix cap de set-
mana per fer-ho coincidir
dins del temps dels espà-
rrecs, i amb la nova collita
d'olives de la nostra coope-
rativa.

ME: Parlem de les activitats
d'enguany?
TE: Un any més la fira és
molt dinàmica i està plena
d'actes per totes les edats.

Des dels esmorzars populars
al matí, on tothom pot
degusta aquests dos pro-
ductes a un preu popular de
2,50 €, també tenim la
ballada popular de la jota de
les Terres de l'Ebre, les ron-
dalles amb la Sílvia Ampolla,
la nostra xaranga
Sarabastall, els inflables per
als menuts de la casa, xerra-
des, concurs de dibuix per
als més petits de la casa,
l'actuació de l'Agrupació
Musical de Godall... i com
no, tots els productes caso-
lans dels nostres comerços i
del territori.

ME. Quin plat ens cuinaria
amb aquests dos productes
com a principal ingre-
dients?
TE: Uix! He de reconèixer
que jo sóc poc de cuina.
Però si hagués de parlar de
la cuina d'aquests dos pro-
ductes, crec que ho faria
fent un reconeixement a
totes aquestes dones, que
de forma desinteressada fan
possible els nostres esmor-
zars populars elaborant
aquestes fantàstiques truites
per a què la gent degustí
aquest producte acabat de
collir de la nostra serra.

ME: Com vostè diu: "Godall
és un poble del que ens
podem sentir orgullosos.
Per la seva gent i el seu
dinamisme, amb un gran
nombre d'entitats i associa-
cions compromeses. La
qualitat de vida i l'entorn
privilegiat en el qual ens
trobem són trets que cal
preservar i potenciar.
TE: És una d'aquestes frases
que m'ompli a l'hora de des-
criure al meu poble. Godall
és un poble per visitar. La
seva serra i el seu entorn fa
que sigui un lloc privilegiat a
les nostres terres. Al ben mig
del Montsià, ens sentim
prop de tot arreu, i sobretot
orgullosos de formar-hi part.
Mai em cansaria de parlar
del poble que m'envolta,
però crec que la millor
manera per conèixer Godall
és invitant a tothom a vindre
a gaudir d'aquesta fira tan
bonica i tradicional que tots
els anys organitza la nostra
cooperativa per a potenciar
els nostres productes. 

FIRA

15a Fira de l'Oli i l'Espàrrec a Godall
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Avui no és dia per parlar de les eleccions que, d’entrada,
estan programant diversos clubs. Tampoc de l’actualitat
del CD Alcanar, amb l’anunci de dimissió de la directiva
(plana 16). De tot això ja en parlarem diumenge a Canal
Terres de l’Ebre, a Minut 91, quan, entre altres convi-
dats, ens visitarà el president de l’Alcanar, Toni Muñoz.
Ell informarà de la problemàtica actual.
Tampoc és moment per comentar unes greus incidències
que van succeir fa unes setmanes en un partit de pre-
benjamins, del campionat que organitza el Consell
Esportiu del Montsià, entre el pare d’un jove jugador i
l’àrbitre. Lamentable. Ho deixo per més endavant.
Avui cal destacar que Més Ebre torna a estar d’aniversari:
900. Ja ho he dit moltes vegades. Per mi, després dels
anys de Minut 91, que van generar al 2001 la creació de
Més Ebre, és una gran satisfacció seguir avançant. 
‘El xiquet es fa gran...’. A còpia de treball i de molts pati-
ments, des de fa 17 anys, continuo il.lusionat en ajudar
per mantenir viu aquest projecte. Els agraïments són per
molta gent. Principalment, per tots i totes els que ens
seguiu cada divendres. Ja hem de pensar amb el 1000.

Michel 
900

Quan falten 30 punts, la Tercera catalana està sentencia-
da. La distància del segon classificat, el Móra la Nova,
sobre el tercer, l’Aldeana, és de 22 punts, amb la qual
cosa fins i tot perdent tots els partits, cosa que és gairebé
impossible, l’Ampolla i el Móra la Nova ja gairebé són de
2a catalana. Abans de començar la campanya vaig dir
que eren els màxims favorits però el que ningú s'espera-
va era aquest passeig militar. En tota la història del futbol
català mai s’ha vist una estadística tan bestial: a Setmana
Santa tots dos equips tindran la lliga a la butxaca. 
El Godall, fa molt poques temporades, va pujar dues
categories seguides. Ara li toca al Móra la Nova, que
només ha jugat en aquesta categoria en la temporada
74/75 (llavors Primera regional) que per aquell temps
estava formada per equips de la nostra província, Lleida
i Barcelona. La resta de campanyes ha estat a la Tercera
i Quarta catalana. L’Ampolla, des del 2009, ha perdut la
2a catalana dues vegades, però l’ha recuperada de
seguida. A Móra la Nova estan vivint un gran moment
en tots els nivells. A l’Ampolla costa més i l’afició no acu-
deix com deuria al camp. Paco Gilabert té un rècord
Guines, ha estat jugador, entrenador i ara president i
sempre diu que enguany serà el seu últim any però ja
porta deu campanyes en el mandat. Ningú posa en
dubte la gran reguralitat d'aquests dos equips. A Móra la
Nova han hagut moltes claus, però el fitxatge d’Agus
fou determinant: el 46% dels gols són seus. Cal destacar
també la gestió al vestidor d’un gran Lizaso. Tant
Ampolla com Móra la Nova tenen molts jugadors de
qualitat i de categoria superior. A l’Ampolla, Enric també
està fent un gran treball. Encara que matemàticament
encara no són campions, per avançat felicito a aquests
dos clubs per aquesta gran campanya. Només cal la
benedicció del Papa per dir quin dia seran campions per-
què per primer cop a l’Ebre, pujaran els dos directes.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Nous equips de Segona 

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES
DE L’EBRE. Després del partit Gandesa-la Sénia que es
farà a les 20.30h, resums amb els gols: Cerdanyola-Ascó,
Rapitenca-Valls, Tortosa-Balaguer, Gandesa-la Sénia,
Alcanar-Aldeana, Masdenverge-Olímpic i l’Ametlla-
Arnes. Convidats: José Ramon (Ascó), Òscar Gómez

(Gandesa), Guillermo Pamplona (la Sénia), Toni Muñoz
(Alcanar), Bartolo (Aldeana), Andreu Cano (Olímpic) i

David Montardit (Tivenys)

22.30 h

Pol Prats, jove de Paüls de 18 anys, ja fou destacat l’estiu pas-
sat per Més Ebre, en la secció Futurs Cracs, de Joaquin Celma.
Llavors es destacava la seua projecció, després de formar-se a
l’Ebre Escola, Tortosa, Rapitenca i estar al Reus, abans d’anar al
Nàstic de Divisió d’Honor. Encara és juvenil però a la pretempo-
rada va agradar al tècnic de la Pobla de Mafumet, filial del Nàs-
tic, i ha jugat a la Tercera divisió en el que portem de lliga, al-
ternat, en les darreres setmanes, entrenaments amb el primer
equip. I diumenge passat li va arribar la gran oportunitat, en-
trant en una convocatòria del primer equip, en el partit contra
el Tenerife. No va arribar a jugar però va estar a la banqueta en
un partit del futbol professional. Una gran notícia per a Paüls i per a les Terres de l’E-
bre. I que esperem que sigui la primera de moltes altres en aquesta línia. 

Un paülsenc amb el primer equip del Nàstic

La setmana passada parlàvem que
l’Ascó havia millorat, després del par-
tit de la jornada anterior a Vilafranca,
on va empatar, fent una gran sensa-
ció, tant defensiva com ofensivament.
I diumenge passat s’enfrontava al
cuer, el partit que no havia de ser
trampa...i que finalment va ser-ho. 
L’Ascó guanyava 4-2 a manca de

cinc minuts. No havia estat agressiu
en l’aspecte defensiu però sí que ha-
via estat a l’altura en atac amb un
Cheikh imperial que va marcar 3 gols,
el primer amb una rematada inverosí-
mil i els altres dos culminant bones ju-
gades d’un Ascó que, tot i la desidia
defensiva i l’estat del camp, va tenir
moments fluids amb la pilota. Va fal-
tar finiquitar el duel amb el cinquè
gol. No obstant, la situació va canviar
a manca de cinc minuts, un gol fan-
tasma (complicat que la pilota entrés
totalment) va ser el 4-3 i llavors van
aparèixer els fantasmes. L’equip va

oferir els dubtes d’altres partits a casa
i el Vilassar va empatar en afegit. Un
cop dur. Complicat trobar una expli-
cació. Malgrat la crisi que suposa
l’empat amb el Vilassar, el play-off

està a dos punts. Cal reaccionar i re-
fer-se anímicament, aspecte que a ho-
res d’ara està danyat.

Increïble però cert
TERCERA DIVISIÓ. EL PARTIT A CERDANYOLA ÉS CLAU, DIUMENGE (12 H)

L’Ascó guanyava 4-2 contra el cuer al 85....però al final: empat a 4

UD Jesús i Maria
ELECCIONS DIA 22 D’ABRIL

Dissabte va fer-se una
assemblea extraordinària
a la UD Jesús i Maria per
informar de que  s’obrirà
un període de presentació
de candidatures. Termini:
6 d’abril. Els rumors diuen
que Gilabert, president
actual, podria presentar-
se. Manca confirmar si es
presenta l’alternativa que
es parla que pot existir. 

Gabi

El Tortosa va empatar al camp de l’Almacelles, tercer clas-
sificat (1-1). Un empat meritori i més considerant que, mal-
grat la seua situació, va reaccionar quan pitjor ho tenia, em-
patant amb gol d’Adri Alonso. És ben cert que el Tortosa va
tenir opcions per guanyar però també ho és que l’Almace-
lles va perdonar i que el porter Escrich va ser dels destacats.
L’empat, tercer fora de casa, comporta que el Tortosa en
quatre jornades només ha perdut un partit...però només ha
sumat 3 empats en els altres. Empats que són insuficients.
La permanència està a 8 punts (el Cardedeu, cinquè per la
cua del grup 1, en té 25). Per tant, les opcions són compli-
cades. Les que queden passen per guanyar diumenge a l’es-
tadi al Balaguer (17h). No queda una altra. De la plantilla,
Nelson (un dels darrers en arribar) ha estat baixa. Els fitxat-
ges que es gestionen, de moment, no es poden concretar.
Recordar que l’assemblea extraordinària és el dissabte 17,

a les 20.30 h (Centre Civic de Ferreries). Els rumors conti-
nuen però atenció que cal afegir-ne d’altres, amb una nova
possibilitat per poder ser una alternativa directiva que tiraria
avant, però, si el Tortosa estés a la Primera catalana. O si-
gui, que se salvés.  

Tortosa-Balaguer, una final?

MÉS RUMORS SOBRE CANDIDATURES

La Rapitenca, després d’una bona ratxa en les darreres
quatre jornades (9 punts de 12), va sortir golejada del
camp del St Ildefons (4-0), equip que va estar en descens
però que amb 15 punts dels darrers 18, s’ha situat en la
novena plaça amb 34. La Rapitenca es va quedar amb deu
als 25 minuts i això va condicionar. El resultat va ser inflat
perquè fins al minut 62 el resultat era d’empat a zero.
Però el 2-0 va decidir (al 77). En els darrers cinc minuts
van arribar dos gols més que van exagerar el marcador
amb el 4-0 final. Els rapitencs s’han de refer i diumenge
vinent afronten un partit clau, contra un Valls que és un
cuer trampa perquè, després de no guanyar en tota la pri-
mera volta, en les sis jornades de la segona ha sumat 4
victòries i un empat. I el diumenge passat va guanyar l’I-
gualada. És un partit complicat en el que si la Rapitenca
guanya pot tenir tranquil.litat però en el que una derrota
comportaria dubtes. Fins a 5 jugadors del filial van tornar
a anar a la convocatòria diumenge passat. Cal dir que
Marqués tornarà i que les baixes per diumenge seran Mi-
ki, Blasi i Mata, lesionats, i Pachu sancionat. 

Rapitenca-Valls, calma o dubtes 

DIUMENGE  (12H)

Cheikh va marcar 3 gols esplèndits, però no van servir per a guanyar.
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La Sénia i l'Amposta volien guanyar. Els locals per allun-
yar-se de les compensacions. L'Amposta per no distan-
ciar-se del líder Cambrils Unió. Al final, 1-1. Callarisa,
amb un golàs des de 40 metres, va obrir el partit als 35
segons de la represa. L'Amposta va insistir i en temps afe-
git, amb polèmica perquè en la jugada anterior van ha-
ver-hi unes mans de Carles kader, va empatar amb gol de
l'ampollero Arnau, aprofitant una sortida precipitada de
Kevin, porter local, i d’un mal refús defensiu. Juanjo Se-
rrano, tècnic de la Sénia: “als primers deu minuts, el partit
va tenir alternatives i van haver arribades a les dues àrees,
tenint nosaltres també un parell d’opcions. Però, amb els
minuts, l’Amposta va agafar el control de la pilota i nosal-
tres la perdíem massa ràpid. Per això, potser ens vam ha-
ver defensar massa enrera. Malgrat això, l’equip va estar
molt ben posat defensivament. A la represa, amb el gran
gol de David, ens vam posar per davant i la situació de
partit va fer que ells dominessin més. Però vam saber de-
fensar-nos, amb molta intensitat, i vam buscar la contra.
No vam poder decidir i en temps afegit va arribar l’empat.
Sap greu perquè ja era al final però penso que pels mèrits
dels dos equips, no va ser injust”. Gerard, que fou pare,
va ser baixa. Albert Bel, tècnic de l’Amposta: “a la prime-
ra meitat vam tenir el control del partit i ja vam crear di-
verses situacions per haver marcat. A la represa, ens vam
trobar amb el gran gol de Callarisa, als 35 segons, i això
ens va complicar el partit. Ho vam intentar, però ja va ser
de forma més desordenada, empatant ja en temps afe-
git”. L’Amposta fa 8 jornades que no perd. És segon. 

L’Amposta salva un punt al 93

LA SÉNIA ES VA AVANÇAR AMB GOLÀS DE CALLARISA

El Camarles, segon classificat, va perdre al camp del lí-
der Cambrils (2-0). Un partit que es va decidir en cinc mi-
nuts, poc abans del descans, amb els gols locals. Cristian
i Edgar eren baixa. A més, Víctor, Teixidó, que tornava, i
Sorolla es van lesionar durant el partit. El tècnic Xavi Cid
admetia que “el Cambrils va ser superior i els felicito per
la victòria i pel joc desplegat. Per a mi, amb els reforços,
és el millor equip del grup, amb qualitat i profunditat de
plantilla”. Xavi afegia que “per la nostra part, no estic
descontent de l’equip. Vam tenir les nostres opcions al
primer temps però en cinc minuts el Cambrils va fer els
dos gols i a la represa, ells, amb més espais, van tenir més
possibilitats. No és excusa però vam acusar primer la lesió
de Víctor i, posteriorment, les de Teixidó i Sorolla, princi-
palment pels retocs que vam haver de fer”. En principi, el
Camarles tindrà nombroses baixes per al proper partit.

El Camarles cau al camp del líder

2A CATALANA. 2-0

L'Ampolla, després de perdre el primer partit de la lliga,
va vèncer un dels equips més en forma, l'Alcanar (3-0). Els
canareus van començar millor el partit, amb control de la
pilota. Però va ser l'Ampolla qui va marcar arran d'una ac-
ció afortunada quan el visitant Xavi va desviar l’esfèric.
Amb l'1-0, l'Ampolla es va trobar més còmode mentre que
l'Alcanar, fins el descans, va perdre el control del partit. I,
a més, abans del descans, va veure com Manel Sol era ex-
pulsat. Una expulsió molt protestada, pel criteri ‘rigorós
amb uns que no va existir amb els altres’. A la represa, amb
espais, l'Ampolla va fer mal i va decidir amb el 2-0, de To-
rres, i amb altres opcions. L'Alcanar, que va reclamar un
penal per mans del local Agus, va buscar contraatacar però
no va poder crear perill, amb un menys. Al final, Carles va
marcar el 3-0. L’Ampolla segueix líder. 

El derbi la Sénia-Amposta va acabar amb moltes protes-
tes locals per l’acció de la mà del visitant Carles Kader que
no fou xiulada. En la jugada següent, l’Amposta va em-
patar, ja al 93. Però qui també es va queixar molt de l’ar-
bitratge va ser el tècnic de l’Amposta, Albert Bel: “no dic
que les targetes que ens va traure no fossin merescudes,
però, en general, el criteri amb les faltes i les targetes va
ser desigual. Això condiciona. I ja estem cansats de fa
unes jornades. Hi ha un greuge comparatiu amb altres
equips com el Cambrils Unió, i el criteri no crec que sigui
el que ha de ser, segons l’equip”. Bel afegia que “la Sénia
es va queixar d’unes mans de Carles en un rebot en la ju-
gada anterior a l’empat. L’àrbitre havia donat 4 minuts
d’afegit. En quedava 1 que va passar amb les protestes. I
després, es va reemprendre el partit i va xiular el final de
seguida no sigui que puguéssim fer el segon gol”.

El líder l’Ampolla es refà guanyant a l’Alcanar (3-0)

2A CATALANA. ELS VISITANTS LAMENTEN L’EXPULSIÓ DE SOL (45’)

El Cata, en zona de descens, segueix sense guanyar en el
2018. Dissabte va empatar amb el Vendrell (3-3). Segons
Nando Garcia, “estic molt satisfet de l’actitud, davant d’un
dels millor rivals que ens han visitat fins ara. Primera meitat
molt bona, sent associatius quan es podia i més directes quan
calia. Amb un penal a Otero, Aleix va fer l’1-0. Malgrat estar
molt posats, vam tornar a pagar cara una concessió en un
llançament de banda del rival. Fou l’empat. A la represa, vam
tenir 20 minuts de desconcert en què ells van fer l’1-2 i van
tenir altres opcions. Ens vam refer, amb els canvis, amb molt
de treball. Jordi Tomàs, amb un gran gol, va empatar. El partit
es va trencar. El Vendrell, en una contra, va marcar el 2-3. Va
haver-hi falta a Martí en l’acció anterior. Per protestar, fou
expulsat. De penal, Xavi Anell, que debutava, va empatar i,
tot i quedar-nos amb nou, vam poder fer el quart. Ells també
van poder fer-lo. Bon partit. És la línia a seguir”.

Bona imatge del Catalònia

EMPAT CONTRA EL VENDRELL, A LA SANTA CREU (3-3)

El Gandesa, amb el segon triomf seguit (després de 3
empats), puja a la quarta plaça, a 4 punts de la segona.
Diumenge, va golejar la Canonja per 4-1. David Rojas,
amb dos dits de la mà trencats, ha dit adéu a la tempora-
da. Els companys van donar-li suport (veieu foto a la pla-
na 19). Guillermo Camarero deia que “no va ser el millor
partit que hem fet en l’aspecte ofensiu, però sí que va ser
dels que major efectivitat hem tingut, aprofitant les oca-
sions. Va ser important encarrilar el triomf amb el 2-0,
poc abans del descans. A la represa, destacar el bon tre-
ball defensiu, amb molta intensitat, evitant els intents de
la Canonja. I el 3-0, avançada la represa, ja va senten-
ciar”. Pau, Cuenca, Yassine i Dilla van resoldre amb el 4-
0. La Canonja, que no va quedar d’acord amb l’arbitrat-
ge, va marcar el gol al final. Gerard, el porter del juvenil,
va jugar. El Gandesa gestiona el fitxatge d’un porter.

El Gandesa es connecta

VA GOLEJAR A LA CANONJA (4-1)

La Cava va perdre al camp del Reddis (3-2). I torna a
caure a la zona de descens directe. Ambrós, tècnic mora-
novenc del Reddis, explicava que “vam començar molt bé
i va ser important fer l’1-0. Això ens va permetre madurar
el partit i poder trobar més espais. Vam controlar-lo fins
que ens van empatar. Amb l’1-1, el partit ja va tenir ana-
da i tornada i els dos equips vam disposar d’opcions, fent
nosaltres el 2-1 al 44. Gol important. A la represa el partit
es va trencar i va estar obert. Vam fer el 3-1 que semblava
que decidia però després va arribar el 3-2 i cal dir que Ser-
gi va evitar l’empat, ja al final, amb una gran intervenció.
3 punts molt valuosos davant d’un rival que el vaig veure
molt més consistent que a la primera volta”. La Cava
rebrà diumenge el líder Cambrils Unió. 

Derrota de la Cava, a Reus

TORNA A CAURE EN ZONA DE DESCENS DIRECTE

Batea i Ulldecona necessitaven la victòria, per objectius
diferents. Els locals per allunyar-se de les compensacions,
els visitants per seguir enganxats a les quatre primeres
places. Partit que no va decebre, amb molt ritme i oca-
sions a la primera meitat. La represa ja va ser més trava-
da, amb faltes i moments de tensió. Al final, amb jugades
polèmiques reclamades pels dos equips, empat a zero en
un partit en què cap equip mereixia perdre. Marc Vilarro-
ya, jugador del Batea, va estar a Canal Terres de l’Ebre, a
Minut 91. Considerava que “va ser un partit jugat amb
molta intensitat en el que els dos equips vam tenir op-
cions i en el que va haver-hi una jugada polèmica a cada
àrea, amb un penal que es podia xiular a favor de cada
equip. La segona meitat va ser més travada, però igual-
ment disputada. Crec que l’empat va ser just”. Marc, ex-
jugador del Tortosa i que va iniciar la temporada a Ca-
marles, està brillant a Batea. Ell descatava “el bon tracte
i la confiança que estic tenint i això em reforça per seguir
progressant, aportant tot el que puc a l’equip per lluitar
per evitar les compensacions que poden haver-hi”. Anto-
ni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, també va intervenir a
Minut 91. Valorava l’empat “assolit contra un equip, el
Batea, ben organitzat i que a casa està ben adaptat i sap
a que juga. El partit va ser disputat amb molta intensitat.
Va haver-hi un penal a cada àrea, a la nostra fou més clar
i penso que l’empat va ser just perquè els dos equips me-
reixiem puntuar. Al final va haver una jugada de gol de
Nacho però cal dir que l’assistent tenia la bandera aixeca-
da abans de rematar”. L’Ulldecona és cinquè. 

Batea-Ulldecona, alt voltatge

GRAN DERBI, AMB EMPAT SENSE GOLS

EL TÈCNIC DE L’AMPOSTA,
DISCONFORME AMB ELS ARBITRATGES

Teixidó, crispat
Teixidó, mister de
l’Ulldecona, es va mostrar
crispat diumenge a a
Minut 91, a Canal Terres
de l’Ebre. No va aclarir on
es dirigia però va mani-
festar que “al futbol els
tecnicismes no són efec-
tius i en una categoria
com la Segona catalana
no fa falta utilitzar-ne
tants. Les coses s’han de
dir com són. I punt. Al
futbol està tot inventat i
no em semblen bé tants
de tecnicismes”. 

Gallego, lesionat, és baixa 
per a l’Ampolla.

DIUMENGE PASSAT
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Roger, tècnic arnerol: “tot i la dinàmica negativa, a casa estem fent bons partits. Però el potencial

ofensiu del Móra la Nova va decidir. Vam sortir bé i en acció d’estratègia, Miquel va marcar l’1-0. Nil
i Gerard van tenir dues opcions més. Amb els minuts, el partit es va igualar i Agustí, de falta per l’es-
caire, va empatar. Després, un penal dubtós, va suposar l’1-2. Abans del descans, per una mà de Ba-
rrufet quan la pilota ja entrava no es va xiular penal. A la represa, sortim posats però, en un rebot,
ens van fer l’1-3. D’una falta gairebé del mig del camp, Aleix va col.locar la pilota a l’escaire. Va ser
l’1-4. Arran d’una acció d’estratègia, Raul va establir el 2-4 i vam seguir intentant-ho però una gran
jugada col.lectiva del Móra la Nova, va acabar amb gol d’Agustí”. Lizaso, tècnic del M. la Nova: “va
ser un partit complicat i més quan l’Arnes es va avançar amb l’1-0. Però l’equip es va deixar la pell,
reaccionant amb l’1-3 abans del descans. L’Arnes, per moments, va fer un joc dur i l’àrbitre no va sa-
ber frenar-ho. Però l’equip va estar a l’altura i no es va descentrar. A la represa, quan ens van fer el
2-4, vam patir una mica fins que Agustí, altre cop decisiu, va marcar el 2-5. Destacar a l’afició que
ens va tornar a recolzar i a l’equip, i en concret a l’Àlex que, amb 39 anys, va estar esplèndit”.

El Móra la Nova és letal a Arnes

3A CATALANA. AGUSTÍ TORNA A LIDERAR EL TRIOMF, AMB 3 GOLS (2-5)

Bartolo, tècnic aldeà: “la primera meitat va ser igualada, però amb més arriba-
des nostres. El gran gol de falta de Didac ens va donar confiança i abans del des-
cans, de l’empat a 1 en un contra visitant que va acabar al pal, vam passar al 2-
0. Va ser important. A la represa, vam cedir metres jugant replegats i el Sant
Jaume va dominar, tenint 3 ó 4 opcions. No ens va marcar i vam aconseguir una
gran victòria davant d’un molt bon equip, juntament amb el Móra la Nova el que
més m’ha agradat. El millor Sant Jaume que he vist mai, jugant molt bé a futbol”.
Xavi Llorach, del S. Jaume: “la primera meitat va ser de l’Aldeana. Nosaltres no
vam estar dins del partit i va ser mèrit d’ells, perquè ens van pressionar molt
amunt, amb intensitat. També cal dir que amb l’1-0, Juanra va fer un pal. Acte
seguit va venir el 2-0. Va ser clau. A la represa vam reaccionar, vam estar molt
millor. Vam intentar-ho, tenint 3 ó 4 ocasions que Sergi Auré va evitar. No vam
poder entrar en el partit i res més a dir. L’Aldeana va merèixer la victòria”. 

L’Aldeana recupera la tercera plaça

VICTÒRIA 2-0 DAVANT EL SANT JAUME

El Jesús i Maria, reforçat amb els fitxatges, és líder de la
segona volta, amb sis victòries seguides. Dissabte va vèncer
el cuer Vilalba amb gol de Prades al final (2-1). Ito Galve,
del J. i Maria: “als primers 30 minuts vam dominar, tenint
diverses ocasions clares, amb un penal fallat. Arran del pe-
nal, vam perdre el control, malgrat que Cristian amb un
gran gol va marcar l’1-0. A la represa, vam seguir sense el
control del joc i el Vilalba, amb tret d’Abdul, va empatar.
Vam fer canvis, amb juvenils que van entrar, i un d’ells, Ber-
be, va assistir a Prades que va fer el 2-1. Victòria complica-
da. A seguir treballant per mantenir la ratxa”. Abdul, del Vi-
lalba: “el Jesús i Maria va dominar més fins que va fallar un
penal que va aturar el nostre porter. Després, nosaltres vam
estar millor, tot i rebre l’1-0 al 40’. A la represa, nosaltres
vam seguir millor i vam empatar. Vam treballar per puntuar
fins que va venir el 2-1. Sap greu perdre un altre partit en
què mereixiem més. Lluitarem mentre hi hagi opcions”.

J. i Maria: líder de la segona volta

VA VÈNCER A DARRERA HORA EL CUER VILALBA (2-1)

L’Olímpic,  amb 8 punts de 12, s’allunya del descens di-
recte. Diumenge va empatar contra el Perelló (0-0). 
Segons Andreu Cano, de l’Olímpic, “el Perelló, com l’Al-

canar, em va semblar un molt bon equip, molt fort i ben tre-
ballat. Ells van començar el partit dominant mentre a nosal-
tres ens va costar sortir més del darrera. Sobre el minut 20
vam reaccionar i ja vam pressionar més amunt, recuperant
pilotes al seu camp i tenint alguna opció. La represa va ser
també molt tàctica, de molta lluia i els dos equips sense as-
sumir massa riscos. L’empat és valuós en un partit igualat,
però lamentar dos penals, un molt clar, que no es van xiular
a la seua àrea”.
Molinos, del Perelló, deia que “partit molt físic i intens, en

el que en diverses fases del mateix vam dominar però sense
poder crear ocasions clares de gol. Content pel treball de tot
l’equip”. El Perelló porta 13 punts dels darrers 15. Diumen-
ge rebrà el R. Bítem.  

Olímpic-Perelló, duel tàctic

0-0. ELS MORENCS S’ALLUNYEN DEL DESCENS

R. Bítem i S. Bàrbara van empatar en el partit boig de la
jornada (4-4). Dani va fer l’1-0 però Pep i Pau (2) van re-
muntar. Emili i John van empatar. Jaume va posar el 3-4 i Jo-
ta va fer el 4-4 ja al final. Parra, tècnic del R Bítem, deia que
“va ser un partit amb moltes alternatives al marcador i amb
poc control del mateix, en el que el S. Bàrbara, jugant amb
més intensitat, va pressionar molt. Nosaltres, en la línia dels
darrers partits, no vam estar bé. Hem de canviar l’actitud
perquè si no la temporada es farà llarga”. Robert Avinyó, un
dels tècnics del Santa: “era un partit complicat, que afrontà-
vem amb baixes però en el que es va fer un bon planteja-
ment. En aquesta jornada, sense desmerèixer al R.-Bítem,
que és un gran equip, vam merèixer la victòria. Vam ser su-
periors. En els darrers minuts, amb deu, vam tenir opcions
com un pal per a guanyar”. El Santa no estava conforme
amb l’arbitratge: “no és excusa però van haver decisions
que ens van perjudicar com el 2-3, que fou en fora de joc”.

El partit boig de la jornada

R BITEM-SANTA BÀRBARA (4-4)

El Roquetenc va guanyar l’Ametlla amb gol de Quim (3-
2). És vuitè. L’Ametlla, amb quatre derrotes seguides, és
onzè, a 10 punts de la zona compromesa. Miquel Campos,
cap de premsa del Roquetenc, deia que “va ser un partit
molt emocionant en què Camarero, amb un golàs d’una fal-
ta des del mig del camp, va fer l’1-0. Remuntava l’Ametlla
amb gols de Calafat, el segon d’un penal discutit. A la repre-
sa, vam fer 4 canvis d cop i l’equip va insistir, empatant Ma-
nel i fent Quim el 3-2”. Subi, de l’Ametlla: “el Roquetenc va
ser just guanyador del partit. Amb més encert, hagués pogut
ampliar l’avantatge. A la primera meitat, no vam començar
bé, però a partir de l’1-0 ens vam refer i arran d’una bona
jugada i d’un penal, que va ser clar, vam remuntar. Per la re-
presa vam fer uns retocs, però vam tirar el treball de la pri-
mera meitat. No vam fer el que havíem dit. No vam estar a
l’altura. I ells van pressionar i aprofitant indecisions nostres
van capgirar merescudament el marcador”.

Remuntada del Roquetenc

DAVANT DE L’AMETLLA DE MAR (3-2)

Empat que no satisfà

MASDENVERGE-GODALL, 0-0

Derbi de necessitat per la permanència. El Pinell, que va
fallar un penal a la primera meitat (li va parar Miki a Víc-
tor), es va avançar a la segona amb gol de falta magistral-
ment executada per Edu. Però el Corbera va reaccionar i
el debutant Jordi empatava en una contra extraordinària.
Acte seguit, el corberà Platero, que havia comès el penal,
marcava un golàs des de 30 metres que va acabar supo-
sant un triomf amb doble valor. Oxigen per als locals. I
més dubtes per al Pinell. Amb el Corbera van debutar
també Adrià i Julian. El Pinell espera en poder fitxar un al-
tre davanter. Robert Costa, tècnic-jugador del Corbera,
valorava el triomf: “a la primera meitat vam tenir ocasions
i no vam marcar i a la represa, en canvi, vam ser més efec-
tius amb dos grans gols. Victòria molt important”. Blai Fa-
bregat, delegat del Pinell: “ja ens va passar a Masdenver-
ge. I a Corbera ens van tornar a remuntar. Seguirem
insistint, fent un gran esforç per salvar-nos”. 

3 punts d'or per al Corbera

EN EL DERBI, CONTRA EL PINELL (2-1)

El derbi del Montsià va acabar amb empat. Un empat que
no satisfà a dos equips que busquen allunyar-se de la zona
delicada de la taula. Des de Masdenverge deien que “la pri-
mera meitat va ser molt travada, sense ocasions. Ells tenien
fins a 5 defenses i va ser molt complicat poder arribar amb
claredat. A la represa, arran de l’expulsió del nostre porter,
Aitor, cal dir que sent més directes vam fer ocasions, 3 d’e-
lles clares, amb un lliure indirecte per cessió. Ells a la contra
van fer sensació de perill però no van crear oportunitats.
Pensem que el resultat va ser injust”. Joan Subirats, del Go-
dall: “la primera meitat va ser més nostra, amb domini i al-
guna ocasió. El porter Aitor va estar atent evitant passades
nostres a l’esquena dels centrals. A la represa, amb l’expulsió
d’Aitor, el partit va obrir-se. Javi, el nostre porter, va estar
força bé aturant les ocasions locals i nosaltres vam posar
més gent davant però no vam poder marcar. L’empat, per a
mi, va ser el més just”.

Comunicat CD Alcanar: dimissió de la junta directiva

Després de 8 mesos en l’exercici, des de la Junta Directiva ens veiem obligats a abandonar el nostre mandat. Els motius que ens han portat a adoptar aquesta decisió són
purament econòmics i després dels últims esdeveniments pensem que posar fi al nostre mandat és l’acció més coherent per a tots. Ens vam fer càrrec del club amb uns acords
clars i directes amb representants d’altres seccions del club, representants d’altres usuaris de les instal·lacions municipals de la Fanecada i representants de l’Ajuntament d’Al-
canar. Teníem un únic objectiu... Treballar de forma desinteressada per un CD Alcanar, amb dates pròximes al seu centenari, que vivia una situació esportiva delicada. Fins a
dia d’avui pensem que la nostra tasca ha estat positiva. A base de molt d’esforç el club està complint els objectius marcats. Destaquem entre altres: - L’increment de la massa
de socis amb més del doble de la temporada anterior;- L’augment de les aportacions de l’empresa privada; -El debut de jugadors en edat juvenil amb el primer equip; -L’es-
tabilitat esportiva, social i econòmica al club. De tota manera, una entitat esportiva com el CD Alcanar es compon d’altres aspectes que la nodreixen i l’enriqueixen que no
estan a l’abast nostre i sense els quals es fa inviable perquè qualsevol junta pugui seguir. La gestió i el funcionament es veuen estancats i abans de mentir o no poder complir
els nostres propòsits, lamentablement ens veiem obligats a reflexionar i haver de prendre la determinació de posar fi aquest curta però intensa etapa. Es per tot l’exposa’t que
ús convidem per assistir a l’assemblea extraordinària de socis que tindrà lloc el proper dimarts 13 de març de 2018 a les 21:15h en 1a convocatòria i a les 21:30h en 2a con-
vocatòria a l’edifici dels Serveis Agraris Joan Gil d’Alcanar (Av. Catalunya 64 ). Ordre del dia de l’Assemblea extraordinària de socis: 1. Dimissió de la Junta.
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4A CATALANA. LA RAPITENCA ARRIBA ALS 100 GOLS ACTUALITAT

Els quatre primers classi-
ficats no van fallar i van
guanyar els seus partits. El
líder l’Amposta va golejar
el Tivenys (7-1), amb hat-
trick del pichichi Òscar. La
Rapitenca, que ja ha arribat
als 100 gols, també va im-
posar-se clarament, en
aquest cas al Catalònia (6-
1). Tornel (2), Peke (2), Da-
vid i Reverté van marcar. 
L’Ascó es va imposar a

Camarles (0-3), encarrilant
aviat el partit a través
d’Hèctor i del golàs d’Ima-
nol. A la represa els locals
van estar millor i van igua-
lar-lo, però una pèrdua de
pilota al centre del camp va
facilitar una contra asco-
nenca i el gol de Valentin. 
El Flix va ser, dels quatre

primers, qui pitjor va pas-

sar-ho, havent de remuntar
un 1-2 contra el Xerta. Un
gol de Llorenç a darrera
hora va valdre un triomf i
va evitar la sorpresa a la
Ventonella.
Segons Narcís, tècnic del

Flix, “vam començar mar-
cant però el partit era es-
trany, no estàvem còmodes
i el Xerta, aprofitant dues
indecisions nostres, va re-
muntar i va tenir una altra
opció. A més, va fer un pal.
A la represa ells es van tan-
car i nosaltres, més amb el
cor que amb el cap, vam
reaccionar i vam pressionar
més amunt, tenint 3 oca-
sions molt clares. Vam fer
l’empat i vam insistir fins
que al final va arribar el 3-
2. Vam patir però penso
que vam fer mèrits per

guanyar”. Nacho i Dani
Robles són baixa mentre
que Arnau es va lesionar.
Lucas va tornar a jugar
però es va resentir de les
molesties al genoll. I Porta,
després d’un any, ha hagut
de tornar a jugar. 
Sisco Martí, tècnic del

Xerta: “en resum, durant el
partit, nosaltres vam tenir
més ocasions, però la di-
ferència va estar en l’efecti-
vitat i en què un equip està
dalt i un altre, baix. Desta-
car la lesió de Jordi Rovira,
al turmell, per un entrada
per darrera sense pilota. I
lamentar que no van haver
disculpes, ni en acabar el
partit, més bé al contrari”. 
La Fatarella recupera la

cinquena plaça en guanyar
a Ginestar (1-3) en un par-

tit en què els locals es van
avançar els locals però que
es va decidir amb dos gols
dels de Guiu a darrera ho-
ra, de Bernat i d’Arnau.
El Batea va vèncer a Del-

tebre (1-3) i destacar la pri-
mera victòria del Benissa-
net, davant d’un Perelló
que és ara el cuer (3-0).

El Xerta va fer sofrir el Flix (3-2)

L’ampostí Jordi Martin (a la dreta de la imatge) entrena
el cadet B del Nàstic de Tarragona. Fa dues jornades es
va enfrontar al cadet del Barça en el que juga el també
ampostí Andreu Sola. El partit va acabar amb victòria de
l’equip blauigrana per 3-0.
El Barça és líder del grup 1 de la Preferent mentre que

el Nàstic, que el cap de setmana passat s’imposava al
Reus per 2-0, és sisè amb 31 punts. Per la seua part, el
cadet de la Rapitenca és setè amb 30.

Narcís, tècnic del Flix.

El sènior femení del Club Handbol Amposta va guanyar
contra la Roca (28-27) i, d’aquesta manera, matemàti-
cament, se salva del descens. Després d’una primera
volta complicada, la reacció de la segona ha estat
excel.lent, amb gran compromís i responsabilitat. Sis
victòries en set jornades han generat el premi de la per-
manència. Amposta seguirà gaudint de l’handbol d’elit.
El partit davant la Roca es va tòrcer a la represa amb un
parcial de 5 a 13 passant al 27 a 27 mancant un minut. 
Zulema, a darrera hora, va fer el gol del triomf.

Triomf de permanència

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (28-27)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (78-86)

Partit clau en la propera jornada
El Club Bàsquet Cantaires
va tornar a encaixar una
derrota a la seua pista per
78 a 86 davant un Arenys
Bàsquet més encertat en
els moments claus i que
va distanciar-se en el mar-
cador amb un encertat
inici del darrer quart,
quan va agafar un avan-
tatge d’onze punts.
Al descans es va arribar
amb un 41-39 per als
ebrencs que van patir un
greu contratemps, amb la
baixa d’Eric Weary que havia estat un dels puntals ofensius de l’equip, per una gas-
troenteritis que va motivar la seva absència pel dos darrers quarts. El tercer quart va
començar bé però va acabar amb un Cantaires minvat davant d’un rival més efectiu
(60-63). I a l’inici del quart, els visitants van decidir amb un 0-5 que fou determinant.
Tot i intentar-ho, ja contrarellotge, no es va poder i l’Arenys va conservar l’avantage
de 8 fins el final (78-86). Després d’aquesta derrota el conjunt de la capital del Baix
Ebre afrontarà la setmana vinent una autèntica final per la permanència a la pista del
Barberà Team, equip que resta emparellat a punts amb els tortosins en penúltima
posició del grup. (notícia d’ebredigital.cat). Foto. Ferran Almendros.

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil mixte va guanyar el Salou 34-6. Per la seua part, l’infantil masculí va perdre
a la pista de Laietà Argentona (38-23). El cadet femení, amb diverses baixes, va asso-
lir una victòria molt complicada a la Llagosta 24-26. Partit molt igualat i obert fins el
final quan un penal aturat per Maria i l’efectivitat en atac van decidir el sisè triomf.
El cadet masculí va guanyar a la Salle Montcada B per 34-39, un partit també molt
igualat i que no es va poder sentenciar fins a darrera hora. 
El juvenil masculí, amb cadets com en altres setmanes, va perdre contra el Tarragona
HC, equip que va ser superior (14-30). El sènior femení no va donar opció al CH
Martorell i va guanyar còmodament per un 32-20, seguint la línia ascendent gràcies
al seu treball. Idèntica situació la del sènior masculí que no va perdonar i va sumar
dos punts més que l’acosten al seu objectiu. Després d’un primer temps anivellat, en
el segon, els tortosins van estar molt posats en defensa, amb molta intensitat, i, a
més, van decidir en atac ampliant l’avantatge fins el 19-26 final. 

A lliga catalana
sènior femenina,
El Perelló va vèn-
cer a Gavà (23-
26) refent-se de
les dues derrotes
seguides. El partit
fins la represa va
estar dominat per
les ebrenques però una reacció local, amb diversos con-
traatacs, va ajustar el marcador. No obstant, les perello-
nenques es van recuperar i van acabar sentenciant al seu
favor. En la propera jornada rebran el Sant-boi. L’Ascó,
per la seua part, també va guanyar en aquesta jornada.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

El Perelló guanya a Gavà

Duel d’ampostins

VOLEI
ROQUETES

El sènior masculí es va
desplaçar al camp l'A-
metlla del Vallés. Partit
molt disputat que no es
va decidir fins el cinquè
set (3-2). Els sets van
quedar (32-30, 17-25,
25-18, 20-25 i 15-13).
El juvenil es va des-

plaçar a Lleida al camp
del Balàfia, guanyant al
cinquè set. Els parcials
van quedar (18-25, 14-
25, 25-21, 25-23 i 11-
15).
Els equips femenins,

el juvenil i cadet, es van
desplaçar al camp del
Begues. L'equip juvenil,
molt superior, va guan-
yar per un contundent
0-3 amb parcials (8-25,
15-25 i 19-25). El cadet
també va guanyar per
0-3 (21-25, 24-26 i 24-
26).
Per últim, l'infantil fe-

mení va rebre al Vilano-
va. Va perdre per 3-0
amb parcials (25-11,
25-9 i 25-18).
Aquesta pròxima set-

mana el sènior havia de
rebre a la Blume, que ha
demanat aplaçar el par-
tit. 
La resta d'equips ju-

garan a Roquetes. El ju-
venil masculí contra el
Terrassa, el juvenil i ca-
det femení amb el C.N.
Sabadell i l'infantil fe-
mení amb el Salou.



DIVENDRES 9
DE MARÇ
DE 201818

diarimés
ebre ESPORTS

www.mesebre.cat9

»

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Ebre E-Camarles (15.30h)

Tivenys-Rapitenca (16h)

Benissanet-Flix (16h)

Catalònia-Ginestar (16.30h)

Batea-Amposta (17h)

Diumenge

Ascó-Deltebre (16.30h)

Fatarella-Xerta (16.45h)

RESULTATS
21a jornada 4a catalana

Deltebre-Batea 1-3

Benissanet-Perelló 3-0

Camarles-Ascó 0-3

Rapitenca-Catalònia 6-1

Amposta-Tivenys 7-1

Ginestar-Fatarella 1-3

Flix-Xerta 3-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   61      25      50

2. Flix                           75      28      48

3. Rapitenca               100      28      47

4. Ascó                        56      18      46

5. Fatarella                   36      28      35

6. Tivenys                     47      43      32

7. Deltebre                   44      40      31

8. Camarles                  40      34      29

9. Ebre Escola              39      34      28

10. Ginestar                 55      67      23

11. Batea                     37      53      21

12. Catalònia                34      49      20

13. Xerta                      30      76        8

14. Benissanet              14      92        3

15. Perelló                    14      67        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Floresta-Rapitenca (dis-

sabte 13h)

Ebre E-Prat (dis 15.30h)

Reus-Cornellà

F At Vilafranca-Mollerussa

Esc Valls-Blanca Subur

Vilanova-Ascó (dis 18h)

Castelldefels-Vilaseca

Cambrils U-S Ildefons

RESULTATS

21a jornada

Mollerussa-Ebre Escola 2-4

Rapitenca-Cambrils U 1-1

Esc Valls-Vilanova            6-1

Prat-Castelldefels        3-3

S Ildefons-F At Vilafranca 1-3

Ascó-Floresta              2-3

B Subur-Cornellà         0-1

Vilaseca-Reus 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    62      28      45

2. Floresta                    40      22      41

3. F At Vilafranca          48      30      39

4. Prat                         45      31      37

5. Blanca Subur            46      25      36

6. Vilaseca                   44      38      36

7. Reus                        35      26      35

8. Castelldefels             48      35      30

9. Cambrils Unió           37      35      29

10. Vilanova                  55      53      28

11. Ebre Escola         37     51     25

12. Rapitenca           26     41     20

13. S Ildefons               29      49      19

14. Esc Valls                34      49      17

15. Ascó                   35     54     17

16. Mollerussa              19      73        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Olímpic-Ascó

J i Maria-Gandesa

S Jaume-Tortosa Ebre

Ulldecona-Alcanar

Arnes-Pardinyes

RESULTATS

17a jornada

Ascó-J i Maria                 2-3

Pardinyes-Ulldecona        1-3

Tortosa Ebre-Olimpic       8-0

Alcanar-S Jaume             7-0

La Plana-Arnes                5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  88     23    42

2. Ulldecona               58     29    36

3. Ascó                      89     32    33

4. La Plana                62     38    32

5. S Jaume                69     39    32

6. J i Maria                42     40    28

7. Gandesa                51     56    24

8. Ginestar                 22     74    16

9. Pardinyes               32     75    13

10. Arnes                  17     39    12

11. Tortosa Ebre        28     68    11

12. Olimpic                22     67     10

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Tortosa descansarà

Rapitenca-Ulldecona

Amposta-J i Maria

Vinaròs-Catalònia

Alcanar-Ametlla

S Jaume-Perelló

Delta de l’Ebre-Canareu

Roquetenc-Aldeana

RESULTATS
19a jornada

Catalònia, descansava

Aldeana-Vinaròs 1-2

Ametlla-Roquetenc 0-0

Tortosa-Amposta 0-6

Ulldecona-Delta de l’E. 11-1

Canareu-S Jaume      3-2

J i Maria-Rapitenca       sus

Perelló-Alcanar            0-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             66     18    47

2. Amposta                75     25    45

3. Alcanar                  86     30    40

4. Vinaròs                  53     28    40

5. Ulldecona               65     36    35

6. Aldeana                 46     23    31

7. Rapitenca              58     33    30

8. Tortosa                  58     63    28

9. Ametlla                  38     27    22

10. Canareu               34     54    19

11. Jesús i Maria        43     69    17

12. Perelló                 28     83    12

13. Catalònia             27     61    10

14. Delta de l’Ebre     19     87       6

15. S Jaume              16     85       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

M Nova-Vilalba (16.30h)
Masdenverge-Olimpic (16.45h)

l’Ametlla-Arnes (17h)
Diumenge

S Bàrbara-Ampolla (16h)
Pinell-Godall (16h)

Alcanar-Aldeana (16.30h)
Perelló-Rem Bítem (16.30h)

Corbera-Jesús i Maria (17.30h)
S Jaume-Roquetenc (17h)

RESULTATS
23a jornada, Tercera catalana
J i Maria-Vilalba            2-1

Roquetenc-Ametlla        3-2

Ampolla-Alcanar            3-0

Rem Bítem-S Bàrbara   4-4

Aldeana-S Jaume          2-0

Masdenverge-Godall      0-0

Olímpic-Perelló             0-0

Arnes-M Nova               2-5

Corbera-Pinell               2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   23    73   18   64

2. M Nova                   23    83   26   63

3. Aldeana                   22    37   24   41

4. Rem Bítem              23    51   34   40

5. Alcanar                    23    61   35   39

6. J i Maria                  22    34   43   37

7. Perelló                    22    50   28   37

8. Roquetenc               22    38   41   35

9. S Jaume                  23    26   39   33

10. S Bàrbara              23    52   50   28

11. Ametlla                  23    39   48   27

12. Olimpic                  23    48   45   26

13. Godall                   23    32   47   22

14. Masdenverge         23    38   65   21

15. Corbera                23    20   42   20

16. Pinell                     23    21   57   17

17. Arnes                    22    24   62   12

18. Vilalba                   22    21   44   11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

P. Mafumet-Batea (16h)
Vendrell-Roda Berà (18h)

Diumenge 
Canonja-Catalònia (11.45h)
Torreforta-Hospitalet (12h)
Gandesa-la Sénia (16h)
Camarles-Morell (16.45h)
la Cava-Cambrils U (16.45h)
Ulldecona-Reddis (16.45h)

Torredembarra-Amposta (17h)

RESULTATS

23a jornada, Segona catalana

Reddis-la Cava 3-2

Cambrils U-Camarles 2-0

Catalònia-Vendrell 3-3

Hospitalet-Torredemb. 1-0

Morell-Torreforta 3-0

la Sénia-Amposta 1-1

Batea-Ulldecona 0-0

Gandesa-Canonja 4-1

Roda Berà-P Mafumet 1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              23    53   19   51

2. Amposta              23   41  18  46

3. Camarles             23   52  29  46

4. Gandesa              23   54  29  42

5. Ulldecona             23   38  25  41

6. Vendrell                   23    48   42   39

7. Reddis                     23    44   30   38

8. Torreforta                23    37   39   35

9. la Sénia               23   50  39  34

10. Pobla Mafumet       23    45   38   33

11. Batea                 23   41  42  30

12. Canonja                 23    27   39   29

13. Morell                    23    40   50   24

14. Roda Berà             23    31   40   24

15. la Cava              23   31  46  23

16. Catalònia           23   27  51  19

17. Torredembarra       23    26   61   16

18. Hospitalet              23    18   66   13

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Els 4 primers classificats
no van perdonar i van

guanyar els seus partits.
La lluita per l’ascens

segueix oberta.

PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Reus
Vilafranca-S Andreu
Vilassar-Granollers

Cerdanyola-Ascó (diu 12 h)
Palamós-Horta
Gavà-P Mafumet

Europa-Santfeliuenc
Prat-Santboià

Hospitalet-Figueres
Terrassa-Espanyola

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          28             22             6             0            59           16               72
2. Hospitalet                        28             16             6             6            49           22               54
3. Prat                                 28             14             6             8            44           23               48
4. Sant Andreu                     28             12           11             5            44           20               47
5. Terrassa                          28             12           10             6            45           30               46
6. Pobla Mafumet                 28             12             9             7            30           20               45
7. Europa                            28             12             7             9            35           35               43
8. Ascó                            28            11          10            7          35          34             43
9. Reus                               28             11             8             9            31           34               41
10. Santfeliuenc                   28             10             8           10            34           29               38
11. Vilafranca                      28             11             5           12            35           34               38
12. Horta                            28             10             6           12            35           39               36
13. Santboià                        28               8           12             8            25           26               36
14. Figueres                        28             10             5           13            35           34               35
15. Castelldefels                  28               9             7           12            31           32               34
16. Cerdanyola                    28               9             7           12            24           35               34
17. Palamós                        28               5             9           14            28           47               24
18. Granollers                      28               7             3           18            23           43               24
19. Gavà                             28               3             6           19            22           68               15
20. Vilassar                         28               3             5           20            16           59               14

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Alpicat-Sants

Andorra-Viladecans

Rapitenca-Valls (diu 12h)

S Ildefons-Borges

Bellvitge-S Cristobal

Lleida-Almacelles

Vilaseca-Martinenc

Tortosa-Balaguer (diu 17h)

Igualada-Vista Alegre

RESULTATS
23a jornada, Primera catalana

Borges-S Cristobal 1-0

Almacelles-Tortosa 1-1

Martinenc-Bellvitge 5-0

Vista Alegre-Andorra 2-0

Sants-Lleida 0-1

S Ildefons-Rapitenca 4-0

Valls-Igualada 1-0

Viladecans-Alpicat 3-1

Balaguer-Vilaseca 2-0

Primera catalana

Formació de l’Amposta B, de dissabte passat.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             23    45   23   46

2. Viladecans               23    36   19   44

3. Martinenc                23    47   22   43

4. Almacelles               23    39   26   42

5. Andorra                   23    30   22   39

6. Igualada                  23    31   25   38

7. Lleida                      23    33   30   37

8. Sants                      23    22   23   37

9. S Ildefons                23    34   24   34

10. Borges                  23    31   37   33

11. Balaguer               23    35   35   29

12. Rapitenca          23   25  35  27

13. Vista Alegre           23    32   31   27

14. Alpicat                   23    20   32   24

15. Vilaseca                23    22   40   20

16. Bellvitge                23    23   40   19

17. Tortosa              23   24  48  17

18. Valls                      23    25   42   16

Quarta catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
GANDESA

2a catalana: els descensos candents
Ull a la dada: dels últims 9 classificats només van guanyar 2. Costa

guanyar. Per dalt, si vol ascendir l'Amposta ha de ser més agressiu en els
partits, aquesta setmana fins al 93 no va poder empatar a La Sénia equip
que tenia la baixa de Gerard i que va jugar amb 8 titulars del planter en
l'onze inicial. Normal que perdés el Camarles, tenia dos baixes importants
Edgar i Cristian i 3 jugadors es van lesionar en el partit. Però compte amb
la dada que des de novembre només ha perdut dos partits. 
La Cava ja no pot cedir més punts en les següents 4 jornades. El proper

partit és molt complicat, contra el líder Cambrils U. 
El Catalònia va haver de remuntar dues vegades el partit i va acabar

amb 9 jugadors, quina pena que aquest equip no comenci la temporada
ara. 
Torredembarra sense president i va arribar el tercer entrenador aquesta

temporada. 
*Botero i Ferri (exValls), nous fitxatges de la Canonja.

*Felicitats, aquesta setmana més que mai, a totes les dones que juguen al futbol, a les que
arbitren, a les mares que sofreixen pels seus fills que són jugadors o àrbitres, a les dones que
són directives...gràcies a totes elles, el futbol és més gran.
*De la temporada passada, només un jugador queda del Tortosa en l'onze inial que va

jugar a Almacelles, aquest és Manolo Puig. Tercer empat a camp contrari. Cap victòria.
*Callarisa, jugador senienc, és el golejador del futbol amateur número 1 de Catalunya fins
la Segona catalana, amb 21 gols. No n’ha marcat cap de penal. Agus del Móra la Nova
és el primer de tota Catalunya fins a la Tercera catalana, amb 38 dianes.
*Aquesta setmana l’Aldea, Batea, la Sénia i altres equips van canviar els seus horaris pel
Barça, club que hauria de subvencionar econòmicament el futbol regional.
*Pol Prats de Paüls va ser convocat pel Nàstic, per al primer equip, contra el Tenerife.
*Emili, jugador del R.-Bítem, va rebre una festa sorpresa el dissabte passat pels seus 40
anys. No hi ha cap jugador  amb aquesta edat que, a sobre, sigui el pitxitxi de l'equip.
*Dels sis millors equips ebrencs a la segona volta a Segona, quatre són de les nostres
Terres: Amposta, La Sénia, Ulldecona i Gandesa, equip aquest que només ha perdut un
partit en les últimes 11 jornades i contra el Cambrils Unió, el líder.
*La noia àrbitre que va xiular l’Aldeana-Sant Jaume va estar  força bé. Les úniques queixes
visitants van ser per l’inici de partit, per la falta que va suposar l’1-0. “Per la resta va estar
de 10”.
*Al futbol mai cal rendir-se encara que no s’hagi guanyat ni un partit a la primera volta.
És el cas del Valls, tercer millor equip en la segona. El seu mister fa miracles, dos ascensos
consecutius amb el Morell fins a la Tercera divisió i permanència amb la Rapitenca. Ara va
per un altre.
*La pregunta del milió: quants punts són els necessaris per mantenir-se a 2a catalana? En
cas que hagin 7 descensos, mínim 44 punts i si puja el que promociona 38/40.
*Un secretari tècnic de la Tercera catalana és un gat vell. Va advertir que per la manca de
gol prendria decisions. El seu davanter, des del missatge, ha canviat d'actitud i en marca.
*Un delegat va ser sancionat amb targeta vermella i em va dir: "Que em fiquin tots els
partits que vulguin, així ja deixaré el futbol. A veure si un no pot dir el que pensa".
*Quants jubilats hi ha a Tortosa? I potser s'avorreixen molts d’ells. ¿Per què ni un es pre-
senta per ser president? Jo en sé d'un que es volia presentar però diu que és molt de ‘lio’.
*El geni del MIC, Juanjo Rovira, està preparant una bomba. Sempre he dit que si hagués
nascut als Estats Units seria milionari.
*No sé si ascendirà el filial de l'Amposta però es mereix l'ascens. Gran treball del seu mís-
ter Cristian en aquest equip que té 15 jugadors entre 20/21 anys. Destacar el cas de Marc
Espuny que ha estat lesionat dues temporades amb 2 operacions. I ha tornat a jugar.
*La banqueta de la Rapitenca diumenge era per recordar-la. 5 del planter: Xavi
Matamoros, Álvaro Matamoros, Buera, Alumbreros i Tornel. És una casualitat o hauria de
ser el futur?.
*Sort que l’Ascó va començar de fàbula, amb 8 victòries consecutives però des de l'octu-
bre només tres victòries i aquesta setmana el cuer li va fer 4 gols al seu camp. Què li passa
a l’Ascó? Diumenge partit clau a Cerdanyola. 

La 3a catalana en off
Els veterans joves com Marc Prades o Toni Calafat encara marquen

distàncies. També és el cas d’Emili i Jota al pòdi dels millors golejadors
juntament amb Porcar en un R. Bítem que, no obstant, porta unes set-
manes en què ha perdut pistonada, una vegada està molt lluny dels dos
primers. Un entrenador volia presentar la dimissió, els jugadors li van do-
nar suport i li van demanar per favor que continués. 
Es va notar la incorporació de tres jugadors al Corbera. Victòria impor-

tant contra el Pinell. Dos equips en forma, Olímpic i Perelló, van empatar
a zero i mantenen la bona marxa. 
El jove Cales Favà de l’Ampolla aquesta setmana va marcar el seu se-

gon gol i només ha jugat tres partits de titular. 
Es queixen des de S. Bàrbara de dos gols del R Bítem que eren en fora

de joc, ‘claríssims’. Tampoc no estaven conformes amb la designació:
“Godall-S. Bàrbara, un àrbitre de Tarragona. I al camp del R Bítem, un de
Tortosa”.
*L’expresident del Santa Bàrbara, Silverio Marco, és el president de la

comissió organitzadora dels actes commemoratius del centenari del club. 

GERARD (Ampolla)

QUIM (Roquetenc)

CHEIKH (Ascó)

JAVI (Godall)

VILLARROYA (Tortosa)

ALEIX CUENCA (Gandesa)
ALEX CLÚA (M Nova)

ISAAC LLAÓ (J i Maria)

ALEIX LLOBET (Amposta)

MOHA (Ulldecona)

PAU (S. Bàrbara)
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CF S. Bàrbara

PRIMER EQUIP INFANTIL 

ALEVÍ A

Nº15

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CF Batea.

2018

ALEVÍ  B

BENJAMÍ PREBENJAMÍ 

SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Patates a "lo pobre" amb
bolets i ou ferrat

· 

VALORACIÓ

Aquesta recepta només té
un inconvenient. La quanti-
tat d'oli que es necessita per
elaborar-la és superior a la
recomanació diària. No és
només un tema calòric, sinó
per un tema d'equilibri
nutricional. Encara que un aliment sigui
molt saludable, com ho és oli d'oliva, que
ens aporta àcids grassos essencials que
nosaltres no tenim la capacitat de sintetit-
zar-los si no els ingerim en la dieta. Cal que
el prenguem en mesura. Llavors només
que les patates es facin al forn i les gírgoles
a la planxa, farà que disminuïm notable-
ment la quantitat d'oli i també millorarà la
digestibilitat de la recepta.

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

INGREDIENTS (4 RACIONS):
· Patates a "lo pobre" (veure recepta)
· 300 grams de gírgoles fresques
· Sal
· Pebre negre en pols
· Oli d'oliva
· Quatre ous frescos

PREPARACIÓ:
Primerament, fem les patates a "lo pobre" i un cop fetes, les reservem.
Ingredients:
Patates (una per persona)
Ceba (mitja per persona)
Julivert
Vinagre
Vi blanc o brou!

Pelem les patates i les tallem com ens vingui de gust. Pelem i tallem la ceba a tires. En una
cassola de rostir, posem una capa de patates, una capa de ceba, una capa de patates, una
capa de ceba. Ho salpebrem i empolvorarem amb julivert. Cobrim les patates amb el brou
o el vi blanc, i les deixem coure a foc fluix durant 1/2 hora aproximadament. Passada la
mitja hora, pugem al foc i fem daurar les patates i la ceba. Hem de vigilar que a mitges
no se'ns quedi sense suc, ja que s'enganxaria. Si no hi queda prou brou, hi podem anar
afegint aigua, fins que veiem que les patates són cuites. S'ha de mirar de no remenar gaire
la cassola, ja que les patates es trenquen fàcilment. Abans de servir, s'hi afegeixen unes
gotes de vinagre per sobre les patates. Reservem les patates i seguidament, en una paella
amb un raig d'oli d'oliva, sofregim les gírgoles salpebrades, tallades a juliana i un cop cui-
tes, les reservem. A continuació, en el centre de cada plat, fem un matalàs amb les patates
a "lo pobre", tot seguit fiquem les gírgoles al damunt, i ja per acabar, en una paella amb
oli d'oliva, fregim quatre ous ferrats, i en fiquem un en cada plat a sobre de les gírgoles i
ja ho podrem servir a taula. També podeu afegir daus de pernil salat o trufa ratllada pel
damunt. Ja sabeu que com més sucre, més dolç! 

Bon profit! 

LA RECEPTA

9
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PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé ser
arrogant. Respecte a la salut, pensa que la vida
et regala moltes coses però has de saber apre-
ciar-les.

T’arribaran nous estímuls de tipus sentimental i
creatiu. Respecte a la salut, estàs en un moment
idoni per treballar el teu cos i posar-lo en forma.
Aprofita les vacances per fer-ho.

Taure
20/4 al 19/5

Et veuràs immers en compromisos de tipus senti-
mental que d’alguna manera et molestaran. Avui
tens energia de sobres encara que et pot dur pel
camí equivocat.

En assumptes d’amor algú t’està buscant i vol
estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu estat
físic passa un moment excel·lent i de gran agili-
tat.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes d’amor, mentre Mercuri, Urà i
el sol estiguin transitant per la teva casa vuit
veuràs en la teva parella coses bastant inte-
ressants.

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entusias-
me i les teves ganes de passar-t’ho bé. Respecte
a la salut, el teu humor serà una mica canviant.
Intenta que no t’influeixi en les teves relacions.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui posaràs damunt la taula tota la teva capa-
citat per mantenir viva la passió amb la teva
parella. Si el treball estàs tot el dia assegut
pots tenir problemes d’esquena.

La teva parella és més sàvia del que et sembla.
Escolta-la i hi sortiràs guanyant. Respecte a la
salut, vés amb compte amb la pressió i l’esgota-
ment laboral.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d’amor t’enduràs una sorpresa
on menys t’ho esperes. A pesar que tot va bé,
hi ha coses que t’inquieten. Amb els diners vés
amb compte amb els teus compromisos.

Aquari
20/1 al 18/2

D’aquí endavant les teves estratègies amoro-
ses han de ser diferents. Respecte a la teva
salut, pensa que molta activitat no es contradiu
amb el fet de dur una vida normal.

Verge
23/8 al 21/9

En l’amor pots ser bastant feliç sempre que
no vulguis abastar-ho tot. Respecte a la
salut, petits canvis en les teves activitats dià-
ries poden alterar la teva tranquil·litat.

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et
dóna una gran capacitat creativa per materialit-
zar les teves pròpies iniciatives. T’interessa viure
de forma tranquil·la.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01



DIVENDRES 9 DE MARÇ DE 2018 23SERVEIS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

ES LLOGA PIS 

TOTALMENT REHABI-
LITAT, MOLT CÈN-
TRIC, AMB BONES
VISTES AL RIU,
AMPOSTA,   

Telf. 609752883

Compro masia o casa
de camp amb molt
terreny. Si pot ser,
habitable. 

Pago comptat 

T. 93 410.99.59

SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ ES VEN 

GRANJA DE
PORCS 

ALS REGUERS

1050 animals

977/47 40 80 

699 336 098

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

Es necessita
carnisser/a

en/sense expe-
riència per a les

zones
d'Amposta,

Tortosa, Aldea i
St. Carles de la

Ràpita.

TELÈFON:
977 71 80 88

LLOGUER 
PÀRQUING 

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

ASSISTÈNCIA SOCIAL. TEL. 608 636 722

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

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



900 
Més Ebre!

Avui teniu a les vostres mans la publicació número 900 del Més Ebre. 

Aquest número 900 ens avala com a l'únic setmanari gratuït 

i referent de la comunicació local i de proximitat, amb un tiratge 

de 15.000 exemplars i 24 pàgines per edició setmanal, 

que arriba a la gran majoria de les poblacions de les quatre comarques 

de les Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

Aprofitem aquesta publicació número 900 com a oportunitat 

per agrair la vostra fidelitat, que ens ajuda a seguir endavant

"Fent territori"


