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Segons l’agència governamental dels Estats Units, el 40% del Delta desapareixerà abans de l’any 2100

Considera que els regadius i els embassaments són els principals causants de la regressió del Delta. La seua previsió està en
la mateixa línia que d’altres que han efectuat l’IRTA o la URV des del territori els darrers anys. P3

Dimarts van declarar davant el jutjat número 4 d'Amposta, per videoconferència, els primers cinc guàrdia
civils citats com a imputats per participar en les càrregues contra els votants de l'1-O a la Ràpita.
Sostenen que van actuar per fer front a la "resistència activa" plantejada pels ciutadans.                   P9

‘En defensa pròpia’

Alerta de la NASAAlerta de la NASA
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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 

Dissabte 24 de març, al Celler Cooperatiu de Gandesa, es celebrarà la
jornada “Terra, Dones i Vi” on 10 dones ens parlaran del seu camí per a
assolir lideratge al sector vitivinícola, en aquest cas, a la Terra Alta. Laia
Arrufí (Celler Arrufí), Pili Sanmartín (Celler Bàrbara Forés), Ruth Fullat
(Celler Bernaví), Jèssica Esteruelas (Celler Ecovitres), Núria Altés (Celler
Herència Altés), Josefina Piñol (Celler Piñol), Susana Suñé (Celler Rialla),
Inma Solé (Cellers Tarrone), Rosa Domènech (Celler Xavier Clua), Sílvia
Pujol (Vins Algars), ens endinsaran dintre d'aquest món, i emocionaran
amb les seues colpidores històries de vida, experiències i lluita, complici-
tats i cooperació... La valentia i l'amor d'aquestes deu dones per la seua
Terra i les seues arrels. Un programa que completarà Zoitan Nagy amb la
presentació del seu llibre “Reinas de copas” i una taula de debat mode-
rada per Ruth Troyano, periodista especialitzada en turisme enològic, on
participaran els diferents ponents i el públic assistent, que seran els plats
forts d'aquesta jornada que finalitzarà naturalment, amb un tast de vins
i un maridatge, amb diferents tapes seleccionades, per degustar amb els
vins presentats per les deu celleristes de la Terra Alta. El preu de la jorna-
da és de 30€ i les places són limitades. Aconsellem inscripció prèvia al
web: adede.ebre@gmail.com o trucar al tel.  607 879 333. (vegeu cartell
pàg. 22)

Associació de Dones Empresàries,
directives i Emprenedores de les TE

PRESENTACIÓ: ‘TERRA, DONES I VI’

Editorial

Poc per celebrar i encara molt per reclamar

Ja ha passat una setmana des del 8 de març, lo Dia Internacional de la Dona. Un
dia a l'any per fer visible i per reivindicar la igualtat completa de drets de la dona
en una reivindicació que és centenària... Lo Dia Internacional de la Dona se cele-
bra a la majoria de països, excepte els països musulmans. 
Un dia per la reflexió sobre els drets i la situació de les dones a la societat i al món
laboral. Haurem d'esperar un altre any per aconseguir la igualtat d'oportunitats i

prendre consciència dels obstacles que cal superar per aconseguir la tan reclamada
igualtat? 
Lo que sí que ha quedat clar en aquesta última edició (tant de bo fos l'última), és
que una de les fites segueix sent l'educació no per gèneres d'home o dona, sinó
per persones capaces de desenvolupar diferents capacitats. Encara hi ha poc per
celebrar, però molt per reclamar. 

El PDeCat Alcanar es reafirma en la seva gestió política munici-
pal davant la nota de premsa publicada pel grup municipal
d’Esquerra d’Alcanar el passat divendres 9-03-18 en referència
a les millores estructurals a realitzar al Port de Les Cases i
lamenta la voluntat de confondre a la ciutadania. En aquesta
nota ERC d’Alcanar posa clarament de manifest que en el seu
grup prima més la voluntat de difondre als veïns del municipi
l’autoria de les gestions fetes que no pas la millora en si, tan
important i llargament reivindicada pel usuaris del port de les
Cases. El nostre grup municipal des de l’oposició porta temps
establint reunions amb afectats i administració amb la intenció
de desencallar i treballar per a que aquestes millores estructurals
siguin una realitat el més aviat possible, i hem aconseguit arran-
car un compromís ferm i per escrit de Ports de la Generalitat, on
es dotarà d’una partida pressupostaria als pròxims pressupostos
per a realitzar les accions pertinents. Lamentem la fixació d’ERC
d’Alcanar en voler desprestigiar el treball del nostre grup muni-
cipal, on demostren una vegada més l’afany de voler aglutinar
de forma obsessiva totes les accions i gestions referents al nos-
tre municipi. Demostrant clarament que actuant d’aquesta
forma, en majoria absoluta, fan oposició a la oposició. En nostre
grup fora de buscar titulars estèrils, ens agradaria saber que han
estat d’aquells anuncis de compromisos adquirits per l’actual
equip de govern on al febrer del 2013 anunciaven la construc-
ció d’un hotel a Alcanar-Platja o en febrer del 2014 la millora de
l’entrada a Les Cases per la N-340. En paper mullat. Des del
nostre grup municipal volem expressar el nostre desacord amb
l’esmentada nota de premsa i la postura política de l’equip de
govern d’Alcanar vers els grups de l’oposició, on desprestigien
qualsevol tipus de gestió que no sigui presentada per ells. Ens
hagués agradat que s’haguessin sumat a la satisfacció de la ges-
tió aconseguida per al nostre municipi, ja que pensem que
aconseguir accions positives és més fàcil amb la suma del treball
de tots els actors possibles i no hem d’oblidar que l’objectiu que
ens ha de moure és el benefici de la ciutadania en general.

Grup municipal PDeCat Alcanar-Les Cases i Alcanar-Platja

PDeCat Alcanar es reafirma amb la
seva gestió política municipal

COMUNICAT 

Diumenge, 18 de
març, tindrà lloc la
quarta edició del
Running Series
10.000 de l'Ampolla.
La sortida serà a les
11 hores des de
l’Avda. Marítima
Ramon Pous (davant
del pàrquing del
Club Nàutic). km o 5
km. Els participants
poden triar entre
dues distàncies: 10
km o 5 km. 

L’Ampolla, Running Series

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha substi-
tuït al port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) les
càmeres de videovigilància analògiques per disposi-
tius de darrera generació. Les 32 càmeres
instal·lades, el doble de les que hi havia abans per
tal d’arribar a gran part de la zona portuària, tenen
una funció dissuasiva i de control per tal de vetllar
per la seguretat de les instal·lacions i els béns i
garantir la integritat de les persones, sense interferir
en l’operativa habitual del port. El subministrament d’aquests dispositius, inclòs en el
Pla d’inversions 2018 de Ports de la Generalitat, ha tingut un cost de 80.000 euros.

Ports de la Generalitat instal·la 32 càmeres de
videovigilància al port de la Ràpita

PER REFORÇAR LA SEGURETAT
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El Departament d’A-
gricultura, Ramaderia,
Pesca, i Alimentació
informa que a partir
d’ahir dijous, dia 15 de
març, fins al 15 d’oc-
tubre no es pot encen-
dre foc en terreny fo-
restal. Aquesta
prohibició recollida en
el Decret 64/1995 té
com a objectiu establir
una sèrie de mesures
per prevenir els incen-
dis forestals.
La norma regula que

en els terrenys fores-
tals, estiguin o no po-
blats d’espècies arbò-
ries, i en la franja de
500 metres que els en-
volta no es pot encen-
dre foc sigui quina en
sigui la finalitat.
Aquest any 2018,

des de l’1 de gener fins
ara, hi ha hagut a Ca-
talunya 41 incendis fo-
restals que han cremat
39,18 hectàrees fores-
tals (dades provisio-
nals).

Prohibició de
fer foc al
bosc

El setembre del 2017 la NASA
(l'agència governamental dels Estats
Units responsable del programa espa-
cial, de la investigació i de l'explora-
ció espacial), ja va publicar un article
on alertava sobre els models costa-
ners i fluvials que limitaven l'evolució
tardana de l'Holocè (període geològic
que s'estén des de fa uns deu mil
anys fins al present), del Delta de l'E-
bre. Aquesta setmana ha tornat a do-
nar la veu d'alarma sobre la catastrò-
fica regressió que pateix el nostre
delta. 
Amb tota cura de detalls l'article

ens detalla la seua formació indicant
que el riu va arribar al Mediterrani
farà uns 13 o 15 milions d'anys i que
la forma tan peculiar revela una rica
història morfològica, però que des de
fa uns 2100 anys ha estat patint uns
canvis molt ràpids. 
Els resultats d'aquests canvis es van

publicar a "Earth Surface Dynamics" i
aquesta setmana la NASA conclou en
el seu article, que apareix a la seva pà-
gina web (www.earthobservatory.na-
sa.gov), lo que ja sabem: la influència
humana que durant els últims 2100

anys va impulsar indirectament el
creixement del Delta ha fet que els
desviaments de l'Ebre per a regar, les
187 preses que s'estenen al llarg del
seu recorregut i que impedeixen que
els sediments arriben a la mar, i el
canvi climàtic, fan preveure que el
40% del delta desaparegui abans de
l'any 2100.

La NASA també està preocupada 
pel nostre Delta

Avisa que el 40% pot desaparèixer abans de l’any 2100

“La filtració forma part de la
guerra bruta de l'Estat contra
les forces republicanes”

ERC obre un expedient informatiu 

Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat que
obrirà un expedient informatiu a Lluís Salvadó per la
conversa amb tints masclistes filtrada als mitjans de
comunicació. L'executiva nacional serà l'òrgan que
prendrà la decisió definitiva sobre les mesures a adop-
tar, segons ha informat el partit i tal com ha comunicat
l’ACN. ERC destaca també que Lluís Salvadó "ho ha
donat tot pel país" i pel partit, i que la seva trajectòria
"de 30 anys de serveis" a la formació i "per sobre de
tot al país" és "impecable". Per això opina que "sense
dubte" aquesta trajectòria serà tinguda en compte per
l'executiva nacional. D'altra banda, ERC considera la
filtració "una mostra més de la guerra bruta" que
l'Estat espanyol "ha engegat per intentar posar fi a les
forces republicanes", un Estat al qual acusa d'utilitzar
"totes les armes al seu abast" per intentar destruir les
forces sobiranistes. En aquest sentit recorda l'empreso-
nament d'Oriol Junqueras, les imputacions de "gran
part" de la cúpula i, ara, la "filtració interessada d'una
conversa privada i fora de context". L’alcalde de la
Ràpita, immers en la conversa filtrada amb Salvadó, va
fer un comunicat en el que lamenta profundament
aquesta filtració, que té, al seu parer, la única finalitat
de fer-ne un ús polític interessat contra Esquerra
Republicana. També lamenta veure’s involucrat en la
campanya de desprestigi a la qual està sent sotmès
Salvadó des dels serveis d’informació de l’Estat espan-
yol. Tot i que el contingut d’aquesta conversa, mantin-
guda en un clar to irònic, és “del tot inadequat”,
Caparrós afirma que caldrà estudiar les mesures legals
oportunes per la  clara ingerència en la intimitat.
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EN UN MINUT

*TORTOSA: avui diven-
dres, a partir de les 20 h
a la plaça de
l'Ajuntament, es com-
memorarà el Saint
Patrick's Day amb un
concert en què actuaran
el Cor la Binota, Cor
Flumine, Celtic Pipers,
Ian Lints, Mag Ignasi, i
Sláinte Irish Music. És la
prèvia del Tortosa
English Festival.

*JORDI GASENI, va dei-
xar de ser president pro-
visional de l’AMI,
l’Associació de Municipis
per la Independència,
ahir dijous. L’entitat es
va reunir en assemblea a
Tàrrega per ratificar la
nova executiva.

*BENIFALLET: ahir dijous
15 de març a les 16.30 h,
les Coves Meravelles van
acollir la presentació de
la Celebració dels 50
anys del seu descobri-
ment amb l’alcaldessa de
Benifallet, Mercè Pedret i
la Regidora Sílvia Folqué.
A la presentació es va
conèixer el programa
commemoratiu d’actes i
activitats que tindran lloc
els propers mesos.

URV: la Universitat
Rovira i Virgili i la
Diputació han renovat i
ampliat per aquest curs
2017-2018 el conveni
arran del qual els estu-
diants de secundària dels
municipis amb estudis
presencials de la URV
poden accedir als serveis
del Centre de Recursos
per a l’Aprenentatge i la
Investigació (CRAI).
Enguany s’ha ampliat a
Roquetes.

Més Notícies

L'Agrupació de
Confraries de
Setmana Santa de
Tortosa ha donat a
conèixer aquest
dilluns els detalls del
programa d'actes
d'enguany. Tot i que
el tret de sortida es va
donar el passat dis-
sabte amb l'actuació
de la Moixiganga de
Valls a la Catedral, el
gruix d'activitats
comencen aquesta
setmana amb la pre-
sentació de l'Opuscle
(dimarts 13 a les
20.00 h). Una de les novetats d'enguany és que el Teatre Auditori Felip Pedrell aco-
llirà per primer cop una representació de La Passió d'Ulldecona. Serà el proper diu-
menge 18 de març a les 17.00 h, amb una entrada-donatiu de 12 €.
El programa també inclou les tres tradicionals processons que se celebren a Tortosa,
particularment la de Diumenge de Rams, la més matinera de Catalunya i una de les
més multitudinàries. I també la del Silenci, que es fa a les dotze de la nit de Dijous
Sant. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, serà la pregonera de la Setmana
Santa. També cal destacar el 14è Festival de Música Sacra, que enguany comptarà
amb dos concerts: un a càrrec del Cor de Cambra Tyrichae (divendres 23 de març a
les 20.30 h) a l'església de Remolins, i l'altre a càrrec de la soprano Cecília Aymí i
l'Orquestra Simfònica de les Terres de l'Ebre (dilluns 26 de març a les 20.30 h) a l'es-
glésia de Sant Blai.

La regidora de Joventut i Agermanaments de
Tortosa, Cristina Girón, ha presentat la nova pro-
posta d'activitats que s'engegaran des de l'Espai
Jove Lo Carrilet. Així, les novetats que s'han anun-
ciat estan dirigides als àmbits de la salut, l'ocupació
i l'emprenedoria, dos de les temàtiques més recu-
rrents dins del Pla de Joventut que tracta de donar
resposta a les inquietuts dels joves de la ciutat. És
per aixó, tal com ha explicat Girón, que s'han
impulsat dos activitats referents a cada bloc temàtic.
En un altre ordre de coses, la regidora de Joventut
ha avançat que, aquest any 2018, la proposta
"Transforma un raconet" sobre la rehabilitació d'es-
pais es durá a terme a la plaça Francesc Macià

Aquesta setmana, Tortosa ha presentat el programa d’actes de Setmana Santa

L'Oficina Jove presenta un
seguit de noves propostes

L’Auditori Felip Pedrell acollirà una
representació de La Passió d'Ulldecona

S’engegaran des de l’Esplai Jove Lo Carrilet

Premis Federico Mayor Zaragoza
Ahir es va fer el lliurament 

El cap de setmana passat es va celebrar la
setena edició de la Jornada per la Pau
Federico Mayor Zaragoza de l'Ampolla.
Dissabte al matí es van programar tres xerra-
des amb la pau com a eix vertebrador de la
justícia social, els drets humans, la solidaritat,
el desenvolupament, i l’educació. 
Enguany el tema principal de la jornada va ser
la despesa en guerres, un tema per reflexio-
nar sobre l’actualitat més immediata. 
Ahir dijous es va fer, a l’Auditori de Tortosa,
el lliurament dels Premis. 20 localitats repre-

sentades, 36 experiències (23 TTEE).
Cicle superior d’Educació Primària i 1r
cicle d’ESO: 1. Escola Mestre Josep
Roncero (Freginals). 2. ZER Mestral-
Fundació Mercè Pla (Campredó) i 3.
Institut Cristòfol Despuig (Tortosa)
Segon cicle d’ESO: 1. Institut les
Planes (S. Bàrbara). 2. Institut Terra
Alta (Gandesa) i 3. Institut Sòl de Riu
(Alcanar).
Entitats juvenils: CEE Verge de la
Cinta / Fundació Mercè Pla

L'executiva de l'Agrupació Local de Tortosa del
PSC ha acordat celebrar eleccions primàries, durant la
propera primavera, per escollir el candidat o candida-
ta a l'alcaldia de les eleccions municipals de l'any que
ve. Malgrat que el reglament del PSC no considera
les primàries preceptives per a ciutats de menys de
50.000 habitants, s'havia proposat reiteradament
aquesta opció en les assembles d'afiliats, i s'ha comu-
nicat a l'executiva nacional de partit la voluntat de
dur-les a terme perquè ho autoritzi i es puguin cele-
brar a l'abril. El primer secretari de l'agrupació local,
regidor a l'Ajuntament de Tortosa i conseller al Con-
sell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha manifestat
la voluntat de presentar-se.

PSC de Tortosa: primàries a l'abril
per escollir el candidat a l'alcaldia

Josep Baubí és el nou president de la Junta "Ebre
Periodisme" de Terres de l'Ebre, junt amb Albert Mes-
tre, com a vicepresident, Sílvia Tejedor, secretària, An-
na Ferràs, tresorera, i els vocals Oriol Gracià i  Andreu
Prunera. 

Josep Baubí, nou president del
Col·legi de Periodistes a les TE

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 7 de març
un veí d’Alcanar de 28 anys i de nacionalitat eslovaca
com a presumpte autor d’un robatori amb força a l’in-
terior d’habitatge i quatre robatoris amb intimidació. Els
fets es remunten al passat mes de gener quan els mos-
sos van ser coneixedors que s’havia produït un robatori
amb força en un habitatge de segona residència d’Alca-
nar. La investigació va concloure dimecres passat amb la
identificació i detenció del presumpte autor. El posterior
estudi dactiloscòpic del detingut va permetre relacionar-
lo amb quatre robatoris amb violència i intimidació oco-
rreguts en anys anteriors a les localitats de la Ràpita i Al-
canar. En tots els casos va intimidar a les seves víctimes
amb una arma de foc curta o un ganivet.

Ingressa a presó per diversos
robatoris al Montsià
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*JOVENTUT AMPOS-
TA estrena nova web:
ampostajove.cat.

*ZARABASKET CUP
2018 CIUTAT D’AM-
POSTA: ahir va fer-se la
presentació del torneig
que se celebrarà  del 29
de març a l’1 d’abril.

*FINS A 25 JOVES, en
situació d’atur, amb la
titulació de la ESO,
Batxillerat i/o CFGM i
prioritàriament amb
experiència laboral, es
podran acollir enguany
al Programa Fem
Ocupació per a Joves. 

*L’ASSOCIACIÓ CUL-
TURAL LORQUIANAS
presenta el seu primer
treball teatral, “La casa
de Bernarda Alba”.
L’estrena serà diumen-
ge (19h) al Teatre de la
Lira Ampostina.

*LA COMPANYIA
TEATRE A LA FUGA
presenta demà
'Contes 1.0 ', al Teatre
de la Lira  (18h).

Més notícies

L’Ajuntament d’Amposta invertirà
prop de 170.000 euros en la segona
fase de la recuperació de la façana
fluvial de la ciutat. Així es va donar a
conèixer en la presentació, dissabte

10 de març, del projecte de Regenera-
ció ambiental i posada en valor de la
façana fluvial d’Amposta, en el seu
tram entre el Poador i el segon fossat
del Castell. Un acte que també va ser-
vir per donar per inaugurada la il·lu-
minació de l’arc gòtic restaurat a les
acaballes del 2017 i que suposa la pri-
mera actuació de recuperació d’a-
questa façana fluvial. “Amb aquest
projecte recuperarem un patrimoni
històric molt important de la ciutat”,
va assenyalar l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs. Tomàs, a més, també va
voler fer èmfasi en el component

social del projecte. “Ens servirà també
per recuperar la vida i la vista de la
ciutat cap al riu Ebre”, va assegurar.
En aquest sentit, Tomàs va fer espe-

cial incidència en la singularitat de la
façana fluvial d’Amposta: “Al territori
hi ha poques façanes fluvials urbanes
aquesta, només n’hi ha quatre, i no-
saltres tenim la sort de tenir-ne una;

ara l’hem de recuperar”. L’alcalde, a
més, va recordar que aquest és només
un primer pas: “Estem treballant amb
el pla director de la façana fluvial, que
és molt més ambiciós i que configu-
rarà què volem que sigui la nostra ciu-
tat”, va acabar Tomàs.

Inversió de 170.000 euros en la segona
fase de recuperació de la façana fluvial

D’Amposta
A la zona de l’Hospital Comarcal d’Amposta

Nou pas endavant en el projecte per construir un pàr-
quing públic a la zona de l’Hospital Comarcal
d’Amposta o el Museu Terres de l’Ebre, entre d’altres.
Aquest dimarts 13 de març al matí, la Comissió
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) ha donat
llum verda al canvi urbanístic que possibilitarà aquest
aparcament en superfície. Així, l’òrgan ha aprovat fer
una modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) per definir la destina-
ció d’equipament comunitari a l’illa ubicada entre els
carrers Escoles, Cervantes, Roda i Diana.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha tornat a recor-
dar que aquest pàrquing en superfície és necessari per
poder incrementar el nombre de places d’aparcament
en una zona on hi ha concentració de serveis com
l’Hospital Comarcal, el Pere Mata, el Centre d’Arts
Visuals de les Terres de l’Ebre lo Pati o el Museu Terres
de l’Ebre i hi ha dèficit de llocs d’estacionament.

Nou pas endavant per
construir un pàrquing públic
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*DELTEBRE: s’han iniciat
les obres d’adequació de
l’entorn de la Biblioteca
Delta de l’Ebre la qual
comptarà, en un parell
de mesos, amb una nova
zona d’aparcaments i un
parc infantil amb dife-
rents elements d’oci
familiar.  lluís Soler, l’al-
calde, ha detallat que
“estem treballant en cinc
projectes més que ens
han de permetre impul-
sar una de les zones més
estratègiques del munici-
pi atès la seva densitat
de trànsit a causa de la
seva proximitat al pont
Lo Passador i, per tant, a
Sant Jaume d’Enveja”.
Dos d’aquests projectes
està previst que finalitzin
durant el quart trimes-
tres d’aquest any 2018.
Per una banda, i amb un
import de 320.000€, la
urbanització del carrer
Cambra, situat just al
darrera de la mateixa
biblioteca. Tant el projec-
te com les contribucions
especials ja han estat
aprovades i, alhora, en el
marc d’un altre projecte,
també s’està estudiant la
possibilitat de connectar
aquest carrer amb l’avin-
guda Goles de l’Ebre.
Per altra banda, la cons-
trucció de la rotonda del
carrer Girona. Un projec-
te, amb un cost econò-
mic de gairebé
240.000€, que ja ha
estat avançat recent-
ment i que posarà fi a un
dels punts negres de la
mobilitat i seguretat del
municipi.

*L’AJUNTAMENT de la
Ràpita ha acabat les tas-
ques de renovació de
l’enllumenat exterior de
la zona del Barri, on s’han
canviat un total de 200
equips electrònics i làm-
pades. Concretament en
aquesta zona del nucli
urbà s’han instal·lat làm-
pades d’halur metàl·lic
que ofereixen una il·lumi-
nació més emblanquida,
uniforme i de menor con-
sum. D’altra banda,
l’Ajuntament ha adquirit
dues noves màquines
escombradores vials que
ja han estat posades en
servei per la Brigada per
millorar i facilitar les tas-
ques de neteja dels
carrers del municipi.

Més notícies

La Comissió territorial d’ur-
banisme de les Terres de
l’Ebre ha emès un informe
favorable al projecte de
l’Ajuntament de Deltebre per
crear una nova àrea turística,
fluvial i de lleure al voltant
del pont de Lo Passador, que
creua el riu Ebre per connec-
tar amb Sant Jaume. Així,
s’ha donat llum verda al
canvi de classificació de
43.512 m2 de terrenys divi-
dits en dos àmbits: un situat
a banda i banda del pont i
l’altre, a ambdós costats de la
prolongació del carrer de
l’Ebre. Tota la zona es troba
actualment lliure d’edificació. 
Al primer àmbit se situaran 5.830 m2 de sostre hoteler a continua-
ció de la trama urbana i amb façana al carrer Diputació. A la banda
de llevant del pont es podran construir 3.109 m2 de sostre dedicats
a la restauració, el comerç i els usos lúdics i també una franja d’es-
pais lliures que separarà aquesta zona dels edificis residencials exis-
tents. Igualment, es proposa la construcció d’un embarcador fluvial
al riu Ebre. L’alcalde, Lluís Soler, ha manifestat que “després de 2
anys de treball intens i molts obstacles difícils de superar, el projec-
te urbanístic de nova zona turística, fluvial i de lleure, al voltant del
pont Lo Passador, comença a caminar”. 

Les captures de peix han disminuït en 2 milions de quilos en
10 anys. La Confraria de l’Ametlla de Mar va entrar a llotja
l’any passat un mínim històric de 1.160.000 quilos. 
La desaparició del peix blau i el mal estat dels caladors són
els principals causants. 
Tot i la disminució de captures, el preu pagat manté viu el
sector.
Tal com informa La Cala Ràdio, la situació és preocupant no
només al municipi, sinó en conjunt a tots els ports pesquers
de la demarcació. Des del 2006 que les captures han anat
disminuint progressivament, a excepció d’anys com el 2013
o el 2016 on van remuntar-se els descensos. Els pescadors
creuen que la crisi de la sardina i el seitó ja està afectant a la
resta d’espècies.

Deltebre proposa una nova àrea
turística, fluvial i de lleure 

Al voltant del pont Lo Passador

La Confraria de la Cala va entrar poc
més d’1 milió de quilos de peix 

Durant l’any passat

Lluís Soler, alcalde de Deltebre

El Consell Comarcal
del Baix Ebre inicia
per segon any con-
secutiu el programa
30 plus per incorpo-
rar al món laboral 20
persones en situació
d'atur d'edats com-
preses entre els 30 i
els 45 anys, prefe-
rentment. Aquesta
iniciativa en matèria
d'ocupació combina
la identificació de les
necessitats de les
empreses del Baix
Ebre, l'orientació al
llarg del programa,
la formació a mida
de les necessitats detectades i subvencions a la contracta-
ció. 
Els participants tindran un contracte laboral com a mínim
de sis mesos en una empresa de la comarca beneficiària del
programa i rebran formació relacionada amb el seu lloc de
treball. Els requisits per apuntar-s'hi són tres: ser deman-
dant d'ocupació, tenir entre 30 i 45 anys i disposar d'un
nivell acadèmic preferentment baix. Per la seva part, les
empreses es beneficiaran d'un ajut econòmic equivalent al
salari mínim interprofessional mensual durant els primers 9
mesos de contractació.

Programa 30 plus, del Consell Comarcal del Baix Ebre

Inserció laboral de 20 persones
en atur majors de 30 anys

El proper cap de setmana del 7 i 8 d’abril, Deltebre tornarà a ser la capi-
tal de l’esport del Baix Ebre amb la realització de la Triatló de Deltebre
que aplegarà a més de 1000 atletes d’arreu de Catalunya i de l’estat
espanyol. En aquest sentit, l’alcalde, Lluís Soler, ha destacat que
“Deltebre es vestirà d’esport, d’enfocament turístic i de salut durant els
dies 7 i 8 d’abril”. Més enllà de la competició, Soler ha remarcat que
“aquesta prova no només posarà en valor els atractius i qualitats del
nostre municipi, sinó que també permetrà impulsar el sector econòmic a
partir dels atletes, familiars i acompanyants que ens visitaran durant el
transcurs del cap de setmana”. Enguany és el cinquè any que es celebra
aquesta prova que s’emmarca dins del Tricircuit.com, un circuit de triatló
que es realitza en 8 localitats que tindran com a tret de sortida Deltebre. 

El 7 i 8 d’abril. Comptarà amb més de 1000 participants

Arriba la cinquena edició 
de la Triatló de Deltebre 
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*EL CONSELL
COMARCAL DE LA
RIBERA D’EBRE ha
estat la seu de la jorna-
da realitzada per
l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) a
les Terres de l’Ebre, per
explicar les principals
novetats i les qüestions
imprescindibles de la
nova llei de contractes
del sector públic, que
va entrar en vigor el 9
de març. Una trentena
de tècnics dels ajunta-
ments i dels Consells
Comarcals han fet
aquesta formació per a
empleats de l’adminis-
tració pública.

*L'AJUNTAMENT DE
GANDESA i l'associació
Barreres Fora han fir-
mat un conveni de
col·laboracio per a eli-
minar les barreres
arquitectòniques als
edificis municipals i al
nucli urbà de la ciutat. 

Més 
notícies

El proper dissabte 24 de març a les 18
h se celebrarà a la plaça de l’Arenal de
Miravet un concert solidari per recla-
mar la llibertat d’Oriol Junqueras i de
la resta de presos polítics: Jordi
Cuixart, Joaquim Forn i Jordi Sánchez.
Així ho ha anunciat l’alcalde de
Miravet, Toni Borrell, que ho ha
emmarcat dins la campanya Free
Junqueras impulsada per amics i fami-
liars del president d’Esquerra
Republicana. Al concert, que serà gra-
tuït, actuaran el grups i músics ebrencs
següents: Èric Vinaixa,  Joan Rovira,
Solk, Sílvia Ampolla, Guardet lo
Cantador i la seua rondalla,
Mascarats, i el Dj Jordi Caballé. Els
fons que es recaptin es destinaran a
l’Associació Catalana pels Drets Civils,
una entitat formada per les quinze
famílies dels membres del Govern ces-
sat en aplicació del 155, amés de les
famílies dels Jordis. Borrell, amic per-
sonal d’Oriol jJunqueras des de fa més
de vint anys i que l’ha acompanyat
pels pobles de les Terres de l’Ebre per
conèixer i explicar la seva història, ha

desitjat que ‘el lliure esperit del nostre
riu li doni la llibertat a ell, i que nosal-
tres ajudem al lliure esperit del nostre
riu perquè sigui més fàcil donar-li la lli-
bertat i també a tots nosaltres’. A la
roda de premsa de presentació, a més
de l’alcalde de Miravet, també van
assistir-hi Rosanna Fatsini, directora
dels Serveis Territorials de Treball,
Afers Socials i Famílies, i Neus Guiu,
treballadora de la Generalitat que
dóna suport a la campanya.

Concert solidari per la llibertat d’Oriol
Junqueras i la resta de presos polítics 

A Miravet, dissabte 24 de març

Gandesa disposarà de la primera deixalleria de la
comarca de la Terra Alta, una actuació que impulsa
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) amb un
pressupost de licitació de 245.597,18 euros.
L’equipament el construirà el Consell Comarcal de
la Terra Alta en uns terrenys cedits per l’Ajuntament
a la zona d’equipaments del municipi. La superfície
de l’actuació és de 2.787 metres quadrats i el termi-
ni d’execució de l’obra és de sis mesos.
L’Ajuntament de Gandesa i el Consell Comarcal han
signat aquest dimecres el conveni de cessió dels
terrenys per a construir l’equipament mediambien-
tal, on també s’ubicarà l’estació de transferències
de Gandesa. Actualment, la comarca de la Terra
Alta és l’única de tot Catalunya que no disposa de
servei de deixalleria per als seus veïns.

Conveni de cessió de terrenys per
a la deixalleria de la Terra Alta

A Gandesa

Un ciclista, veí del Pinell de Brai de 41 anys, es recupera a l'Hospital Comarcal de Móra de l'E-
bre de les greus ferides que li va ocasionar l'atac simultani de cinc gossos de caça mentre anava
amb bicicleta per un camí de Miravet el passat dissabte. L'home, presentava lesions de gravetat
als braços i cames, principalment. També havia perdut molta sang. Com a conseqüència de tot
plegat, va haver de ser operat dos cops. Segons fonts del centre sanitari, dimarts passat, es tro-
bava estable dins del pronòstic reservat. El propietari dels animals, que va aturar l'agressió fent
sonar una trompeta però va deixar la víctima malferida al lloc dels fets sense assistir-la, està sent
investigat pels Mossos d'Esquadra pels suposats delictes de lesions i omissió del deure de socors.
No és el primer cop que el propietari dels animals és denunciat per fets similars. L'any 2014, un
dels gossos va mossegar un home que corria per un camí pròxim a la finca on treballa i on habi-
ten els gossos. Un any després, un altre dels animals va causar ferides a la cama a un home que
feia esport dins de la seva pròpia finca.

Tortosa acollirà el darrer acte de promo-
ció del Concurs Internacional Grenaches
du Monde que se celebrarà a la Terra Alta
de l'11 al 15 d'abril. Serà un showroom
adreçat, principalment, al públic professio-
nal que es farà al Centre Cívic de Ferreries
el pròxim 26 de març. Hi participaran ce-
llers d'arreu de Catalunya, una trentena de
la Terra Alta. El tinent d'alcalde i regidor de
Promoció Econòmica, Emili Lehmann, i el
president del Consell Regulador de la De-
nominació d'Origen Terra Alta, Joan Arrufí, han presentat els detalls d'aquest acte de promoció
i del concurs internacional de garnatxes. Des del Consell Regulador de la DO Terra Alta s'ha re-
servat Tortosa per fer el darrer acte de promoció del concurs com a capital de les Terres de l'Ebre.
El showroom es farà a partir de les 16.30 h i també es presentarà una exposició itinerant 'Pas-
satge de la Garnatxa: de la matèria a l'ànima'. Per participar-hi cal inscripció prèvia.

Ferit de gravetat un ciclista que va ser atacat
per cinc gossos de caça en un camí de Miravet

El darrer acte de promoció del Concurs Internacional
Grenaches du Monde serà a Tortosa, el dia 26 de març
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*L’ALDEA: el proper
diumenge 18 de març
tindrà lloc la XI Diada
de l’Arròs Col i Fesols.
Entre els actes, a les 14
hores es farà el reparti-
ment.

*L’AMETLLA DE MAR
estudia convertir el bar
del parc del Bon Repòs
en un casal de joves.
Després de quedar-se
sense llogaters,
l’Ajuntament vol
donar-hi una sortida
diferent adreçada a
adolescents.

*IRTA: avui divendres
(10h) presentació
pública de les obres de
restauració de les llacu-
nes de l’Alfacada i la
Tancada al Delta de
l'Ebre.Lloc: MónNatura
Delta de l'Ebre.

*VANDELLÒS II: l’ori-
gen de la fuita d’aigua
a està a la vàlvula de
ventilació de la barrera
de pressió.

Més notícies

L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa (PDeCAT), ha declarat aquest
dilluns al matí als jutjats de Tortosa que el consistori no podia retirar els
símbols i llaços grocs d'espais públics que no eren de titularitat muni-
cipal. El jutjat número 2 de Tortosa investiga l'alcalde per un presumpte
delicte de propaganda electoral, arran la denúncia de la Junta Electoral
de Zona de Tortosa. Segons l’ACN, l'organisme va reclamar al consis-
tori ampollero, entre d'altres de la zona, que retirés els símbols "parti-
distes" –llaços grocs, estelades i pancartes demanant la llibertat dels
presos polítics- durant la campanya electoral del 21-D. Arasa argumen-
ta que el 5 de desembre van donar compliment "total" a aquest re-
queriment en els espais públics de titularitat municipal, però que no
podien actuar en altres que són propietat d'Adif, Abertis o Foment.
"Volen atemorir-nos però ens mantenim dempeus", va manifestar.

Agents de la Guàrdia Civil que van participar en les càrregues
contra els votants de l'1-O a la Ràpita sostenen que van actuar
per fer front a la "resistència activa" plantejada pels ciutadans i
"protegir" els membres de la policia judicial que intentaven fer
complir l'ordre judicial d'aturar el referèndum. Segons l’ACN,
això és el que han declarat aquest dimarts al matí davant el jutjat
número 4 d'Amposta els primers cinc guàrdia civils citats com a
imputats, que només han respost les preguntes dels seus advo-
cats i de la jutgessa. Ho han fet des de Valdemoro, Madrid, mit-
jançant videoconferència. Els advocats de la seixantena de veïns
que han denunciat lesions i danys morals preveuen que el nom-
bre de citacions i imputacions creixerà. Una vintena de persones
es van concentrar amb pancartes contra la violència dels cossos
estatals davant dels jutjats, coincidint amb les declaracions de
guàrdies civils.

L'alcalde de l'Ampolla declara que
l'Ajuntament no podia retirar llaços grocs 

Els guàrdia civils investigats per les
càrregues a la Ràpita sostenen que

van actuar ‘per defensar-se’

Dels espais dels quals ‘no n'és titular’ Van declarar per videoconferència, des de Madrid 

Recullen 4 tones de residus, la majoria
plàstics, en la campanya 'Per un Delta Net'

La brossa es portarà a un abocador: “no es pot donar-li una segona vida”

La campanya de sensibilització ambiental
'Per un Delta Net' va recollir diumenge
unes 4 tones de brossa en espais naturals
del delta. La majoria de residus eren plàs-
tics. La brossa recol·lectada anirà directa-
ment a un abocador per la complexitat que
al material, molt desgastat per l'aigua, el sol
i ple de sorra, se li pugui donar una segona
vida. Es van netejar espais de l'Ampolla,
Camarles, l'Aldea, Deltebre, Amposta, la
Ràpita i S. Jaume. A la imatge, el coordina-
dor de la campanya, Xavier Abril. (foto: acn)

Nova acció dins de la campanya
‘Reviscola l’entorn a Campredó’

Diumenge dia 18, plantada popular d’arbres

La Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient organitza una nova acció dins de
la campanya Reviscolem l’entorn a Campredó. El proper diumenge 18 de
març a partir de les 9:30 es realitzarà una plantada popular d’arbres a la zona
verda entre el polígon industrial Baix Ebre i la zona esportiva.
Amb la finalitat de crear més espais verds i saludables es realitzarà aquesta
acció amb la col·laboració de la ciutadania. Remarcar que la plantada d’ar-
bres es realitzarà gràcies al suport l’empresa YKK ESPAÑA, S.A.
Des de la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient es continua amb l’acció de
recuperar espais singulars i característics de Campredó i el seu entorn. El pas-
sat 10 de desembre 2017 ja es va realitzar una acció de Reviscolem l’entorn
el aquell moment per a fer la neteja del bosc de ribera malmès pels darrers
focs provocats a la zona de Campredó.

acn
acn

L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, a la sortida dels jutjats, després de declarar.
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*L’ASSOCIACIÓ de
Jubilats i Pensionistes i
l’Esplai d’Ulldecona han
convocat per a demà
dissabte una marxa per
dins el nucli urbà,
sumant-se a les mobilit-
zacions que impulsa la
Coordinadora Estatal
per la Defensa del
Sistema Públic.

*LA SÉNIA: amb motiu
de la 15a edició de la
Fira Gastronòmica,
l’Ajuntament organitza
el 1r Concurs “Cuina
de la Sénia”. Aquest
compta amb dues
modalitats, una per a
estudiants de cuina dis-
sabte dia 5 de maig a la
tarda, i l’altra per a afi-
cionats locals diumenge
dia 6 de maig a la tarda. 

*S. BÀRBARA: Paco
Casadó, després de 30
anys, deixa la presidèn-
cia de la Unió Musical
Jaume Balmes i dóna el
relleu a Jordi Pitarch
que també va estar vin-
culat de molt jove amb
la Banda de Cornetes.

Més 
notícies

Avui divendres, a les 19
hores, a l'Església Nova de
la Ràpita, tindrà lloc l'acte
de presentació del llibre
"Quina morra! El joc d’es-
tratègia per als nous pira-
tes". Abans, a les 18.30 h,
hi haurà una exhibició del
joc de la morra a càrrec de
membres de l’associació
Morràpita. És el cinquè títol
de la Col·lecció l’Ermità, un
llibre que descobreix la mo-
rra, un joc d’estratègia que
es juga amb les mans i que
consisteix en endevinar el
número que sumen els dits
mostrats per dos adversa-
ris. Un joc mil.lenari, que va viatjar per tot el Mediterrani i que a Ca-
talunya va arrelar amb força a les Terres de l’Ebre i a poblacions com
La Ràpita, on ha revifat gràcies a l’associació Morràpita, que és la im-
pulsora d’aquest llibre. Amb pròleg del reconegut folklorista Amadeu
Carbó, Quina Morra! explica, de la mà de Rafa Balagué (membre de
Morràpita), els orígens del joc, la seva història i la recuperació actual.
I també ens dóna totes les claus per jugar-hi. A més a més, a través
de cinc relats plens d’imaginació del jove escriptor rapitenc David G.
Caballero, el lector podrà reviure on, qui i com es jugava a la morra
en diferents èpoques del passat. Tots els textos del llibre estan acom-
panyats per suggeridors dibuixos de l’il·lustrador Ferroaixí com per
imatges històriques i descriptives que ens ajudaran a entendre millor
com es juga a aquest joc, senzill i apassionant.

L’adjunt de direcció dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les
Terres de l'Ebre, Pere Vidal; l'arquitecta dels Serveis Territorials,
Carme Bayerri; la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament
d'Alcanar, Ivette Fibla; l'arquitecta municipal, M. José Forcada,  i
la directora de l'Escola Marjal de les Cases d'Alcanar, Sònia
Reverter, es van reunir el passat dimecres, 7 de març, per a definir
la propera ampliació de l'escola de les Cases.
Les actuacions consistiran en la construcció d'una nova aula de 50
m², tal com marca la normativa, que s’emplaçarà al pati interior de
l’escola. El Departament d'Ensenyament disposarà del projecte de
l’obra en les pròximes setmanes. Seguidament començaran els trà-
mits d'aprovació i licitació del projecte i d’atorgament de la llicèn-
cia. Està previst que les obres s'inicien al juliol, coincidint amb les
vacances escolars. Segons Ivette Fibla, regidora d'Urbanisme, "el
fet de tenir una aula nova permetrà que el centre habilite una de
les actuals com a espai polivalent que done resposta a les diverses
necessitats de l’alumnat". D’altra banda, Carme Navarro, regido-
ria d'Ensenyament, ha mostrat la seua satisfacció perquè es farà
una obra "que ha estat reivindicada històricament per l'Escola
Marjal, l'AMPA de les Cases i l'Ajuntament".

Presentació del llibre 
'Quina morra!', avui divendres Ampliació de l’Escola Marjal 

a les Cases d’Alcanar
A l’Esglèsia Nova de la Ràpita (19 hores)

Les obres començaran al juliol

Lliurament dels certificats del curs de 
coneixement de la societat catalana

Del Consell Comarcal del Montsià Al Perelló

Susanna Sancho, presidenta de la comissió
informativa d’atenció a les persones del
consell comarcal i Laia Pla, regidora d’en-
senyament de Santa Bàrbara,van fer entre-
ga dels certificats del curs de coneixement
de la societat catalana que la tècnica d’a-
collida del consell comarcal ha impartit al
municipi de Santa Bàrbara i en el que han
participat 7 alumnes. El curs s’emmarca en
el servei de primera acollida en l’àmbit local que està previst al Contracte programa signat amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes rela-
tius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Mel Muria inaugura 
les reformes de la seua botiga

Dimecres, a la seu de Mel Muria al Perelló, va tenir lloc l’acte d’i-
nauguració de les reformes de la botiga. També es va estrenar  l’ex-
posició “El fumador, eina de maneig de les abelles” i el nou mural
sobre apicultura ubicat a l’aula didàctica. Així mateix, es va presen-
tar la nova màquina de vending que permet que, per primera vega-
da al Perelló, poble de la mel, es pugui comprar mel les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any. L’encarregat de presidir la inauguració fou
Antonio Gómez, un referent mundial al món de l’apicultura i comis-
sari de l’exposició sobre els fumadors. Al final de l’acte, va haver-hi
un show cooking a càrrec del xef d’artMuria, Rafel Muria, i l’actua-
ció de la cantant perellonenca Andrea Martí i el pianista Miquel
Esquinas.



L'Institut Pasteur és una fundació sense ànim de lucre que
durant més d'un segle ha estat al capdavant de la lluita
contra les malalties infeccioses. Aquesta organització
internacional d'investigació, amb seu a París, ha estat la
primera a aïllar al 1983, l'VIH, virus que provoca la sida.
Al llarg dels anys, ha estat en l'origen de descobriments
revolucionaris que han permès a la medicina controlar
malalties virulentes (diftèria, tètanus, tuberculosi, polio-
mielitis, grip, febre groga...). L'Institut Pasteur porta el
nom del seu il·lustre fundador i primer director que, el
1885, va descobrir la primera vacuna contra la ràbia. Un
dels joves afortunats que s'ha guanyat formar part del pro-
grama de Doctorat Internacional d'aquest Institut és,
l'Adrià Sogues. Parlem d'un dels millors programes de
doctorat a nivell europeu i també un dels més competitius,
ja que més de 2000 científics opten per les 10 o 15 places
d'aquest programa, passant per unes complicades proves
de selecció.

Més Ebre: Per què vas escollir aquesta especialitat?
Adrià Sogues: Des de molt petit sempre he sigut molt
curiós, especialment amb tot el que estava relacionat amb
la ciència i amb conèixer el perquè de les coses. A mesura
que em vaig anar formant vaig adonar-me que tot el que
estava relacionat amb biologia, especialment amb la biolo-
gia de les coses que no veiem, em fascinava. Així doncs,
vaig decidir estudiar genètica a la Universitat Autònoma de
Barcelona i després vaig tenir l'oportunitat de treballar a un
laboratori de microbiologia al Centre de Regulació
Genòmica de Barcelona. Allà és on vaig a veure que la
investigació bàsica era el que realment em motivava.

ME: Estàs fent el doctorat en microbiologia estructural. En
què consisteix? 
AS: El que faig és estudiar l'estructura 3D de les proteïnes
relacionades en la divisió cel·lular d'aquests bacteris, de
manera que si coneixem la seva estructura, podem buscar
nous fàrmacs que boqueixen la divisió d'aquests bacteris i
per tant curin, en part, la malaltia. Per imaginar-s'ho més
fàcilment és com si jo estudio la forma que té un pany de
porta per dins, llavors, si coneixem com és el pany per dins
podem buscar o inclús dissenyar una clau que encaixi i blo-
quegi la porta, que en aquest cas la porta seria el bacteri
causant de la malaltia. I la tècnica que faig per saber com és
l'estructura de les proteïnes s'anomena cristal·lografia de
proteïnes. És una tècnica que involucra molta física, de fet,
molts cops vaig al sincrotró europeu situat a Grenoble per
poder fer els meus experiments.

ME: Que t'apassiona més de la teua feina?
AS: Jo crec que el motor que em fa sortir del llit cada dia és
que aprenc coses noves. El que estic fent ara és "bastant"
diferent del que vaig estudiar, de manera que representa un
nou repte cada dia, en alguns casos he hagut de tornar als
llibres de text, però sempre val la pena cultivar-se i mai dei-
xar d'aprendre o pensar que ja ho saps tot. De fet, com més
estudio més m'adono que hi ha mil coses que no sé. I
òbviament és verdaderament apassionant saber que amb
l'esforç de cada dia estic aportant el meu granet de sorra al
coneixement de la humanitat. Veuràs, tot el meu treball
està relacionat amb malalties infeccioses que per desgràcia
maten a milers de persones cada any (de fet la darrera "La
marató de TV3" va estar destinada precisament a les malal-
ties infeccioses) de manera que contribuir a expandir el
coneixement és molt gratificant, és cert que el que faig ara
potser no té una aplicació directa amb la clínica, però de
ben segur contribueix a entendre la biologia dels bacteris i
per tant podem buscar altres estratègies per frenar la seva
disseminació.

ME: Quines perspectives, esperances hi ha, per exemple:
contra els càncers, les malalties del cervell, les malalties
infeccioses i les promeses de la medicina regenerativa?
AS: Avui dia s'està destinant una gran quantitat d'esforços i
recursos per lluitar contra aquestes malalties, que són espe-
cialment aquelles que afecten el primer món, i que són
degudes principalment als hàbits de vida que tenim i al fet
que cada cop vivim més anys. I és cert que en alguns casos
estem anant per la bona direcció, però tot i això, encara
queda molt i molt per fer. Jo crec que on verdaderament hi
ha esperances és en la medicina personalitzada, el que impli-
ca reconèixer que cada persona és única i diferent i el que
funciona per a un individu pot no funcionar per un altre i
aquest efecte s'accentua encara més quan parlem del càn-
cer, no hi ha un sol càncer de mama o un sol càncer de pròs-
tata, podríem dir que cada càncer és únic i diferent quan
l'estudiem genèticament. Agafar aquesta idea com a base
per tenir una millor medicina implica un canvi de mentalitat,
tant per pacients com per metges, però és clau per poder
avançar en la millor direcció, que és assumir un menor risc i
agressivitat amb el tractament per obtenir un millor benefici.
Pel que fa a la principal causa de mortalitat al món, les
malalties infecciones, potser no en som prou conscients,
però estem anant cap a un abisme, cada dia la resistència
antibiòtica dels microorganismes creix, i si continuem així,
arribarà un moment on els antibiòtics que utilitzem avui dia
no seran útils i les infeccions que avui dia es curen en una
setmana no tindran cura. Molta gent pot pensar que estic
exagerant, però realment no som conscients de la gravetat
que això implica. De fet, s'ha estimat que si continuem per
aquest camí al 2050 les morts degudes a la resistència a anti-
biòtics superaran les morts per càncer. Respecte a la medici-
na regenerativa, és cert que en els últims anys s'han fet tro-
balles molt importants i esperançadores, però crec que enca-
ra estem una mica lluny que s'implementi com a tractament
rutinari en tots els hospitals.

ME: Creus que s'hauria de "popularitzar" més la investiga-
ció?
AS: Jo crec que això és clau. Encara no som suficientment
conscients de la importància d'invertir en ciència i investiga-
ció. Avui dia, si estem on estem, amb les facilitats que tenim,
és gràcies a la ciència. Qui no ha pres antibiòtics algun cop?
Qui no utilitza internet? Qui no agafa un tren o un avió?
Qui no utilitza l'electricitat? TOTHOM! Els resultats científics

mouen i impulsen la societat, però... Qui s'ha manifestat per
les retallades, que any rere any està patint I+D (investigació
+ desenvolupament)? Quasi ningú. Sols els que estem invo-
lucrats en recerca. I això és precisament perquè en alguns
casos és molt difícil arribar a tot el públic i fer-los entendre el
què estem fent i perquè ho estem fent. Per això jo, com a
científic, em sento amb l'obligació de divulgar, però malau-
radament, molts cops em trobo en què no hi ha un interès
general pel que fem. Per tant, per més que volguéssim arri-
bar a la societat, si la societat no presenta interès, ens tro-
bem en un punt mort. I aquest fet és també la causa de la
situació tan precària on ens trobem avui dia, estudiants de
doctorat treballant moltíssimes hores per buscar cura al
Parkinson, càncer... cobrant 980 € al mes...

ME: Quin tipus de finançament teniu?
AS: El finançament que rep l'Institut Pasteur pot semblar
una mica inusual del que pot rebre un altre Institut de recer-
ca, de fet una gran part del finançament ve de donacions de
particulars i herències (36%) crec que a França la gent està
més conscienciada de la importància de la investigació.
Després el 18% ve del govern francès i finalment el 46%
restant ve del que s'anomena innovació, que inclou patents
que té Pasteur i diners que dóna la unió europea a certs pro-
jectes de recerca. L'any 2016 l'institut Pasteur va tenir un
pressupost de 319,5 milions d'euros, per fer-se a la idea, 115
milions d'euros van venir de la generositat pública.

ME: Com portes el fet de treballar fora de casa?
AS: Per una part és una experiència increïble, aprens una
nova llegua, nova cultura, i on treballo trobem un ambient
molt internacional, a l'Institut Pasteur hi treballa gent de 70
nacionalitats diferents, i no deixo mai de créixer com a per-
sona, és una experiència verdaderament enriquidora, però al
mateix temps trobo molt a faltar d'on vinc. El caliu de la
gent, la manera de viure i sobretot la manera d'emprendre's
les coses. Al principi, el que més em va afectar va ser el
clima, no és que sigui precisament fred, però si que és molt
gris, a més a més, vaig arribar a Paris un mes d'octubre i fins
al mes de maig va ser quasi tot gris. Però ara he après a viure
amb un paraigües baix de braç (riu). De fet ara, estic molt
content de ser on sóc, i París és una ciutat magnifica, potser
és una mica trist, però aquí he trobat el reconeixement pro-
fessional que a Espanya no hagués trobat, i una qualitat de
vida que amb la meva edat no hagués assolit quedant-me
on estava.

ME: Un cop acabat el Doctorat quin serà el teu camí?
AS: Crec que encara és una mica d'hora per saber que faré
d'aquí dos o tres anys, però de moment m'agrada el que
faig, i és una feina que verdaderament plena. M'agradaria
fer un Postdoctoral a un altre indret del món, per seguir crei-
xent com a científic i també com a persona. Però és cert que
m'agradaria tornar a Catalunya, sempre que pugui fer el que
realment m'apassiona: seguir investigant en recerca bàsica. 
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Isabel Carrasco

Adrià Sogues 
UN JOVE TORTOSÍ DE 25 ANYS A L'INSTITUT PASTEUR DE PARÍS

     Cada persona és única i diferent

PARLEM AMB:
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Isabel Carrasco

Simon Falcó Moreso
1R. TINENT D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA

COMPARTIM UN ARRÒS, COL I FESOLS AMB:

Més Ebre: Abans que res la nostra feli-
citació pel Club de pati l'Aldea que
s'acaba de proclamar Campió
d'Espanya. Enhorabona!
Simon Falcó: Moltíssimes gràcies per la
vostra felicitació per al nostre Club Patí
perquè és una de les joies que tenim al
nostre poble i que ens dóna tants bons
resultats. Ara campions d'Espanya i,
pròximament a Lleida, al campionat
europeu. Per a natros és una satisfac-
ció que el nom de l'Aldea, sent un
poble petit, sigui conegut més enllà de
les nostres fronteres.

ME: Aquest diumenge 18 de març tor-
narem a gaudir de la Diada de l'Arròs
Col i Fesols. Onze anys on aquest
plat, basat en uns ingredients ben
senzills, es transforma en un plat
"fort" aplegant a un nombrós públic.
SF: Sí, ja és l'onzena edició d'aquesta
diada amb un plat que porta tots els
ingredients del nostre delta: l'horta,
l'arròs, el nostre oli... És una magnífica
excusa per al nostre poble, els nostres
veïns i visitants, el fet que ens puguem

reunir al voltant d'una taula per aques-
ta celebració.

ME: A part del bon menjar també tin-
drem activitats per a tots els públics i
l'actuació de Miquel del Roig
SF: Efectivament. En aquesta onzena
edició hem canviat les dates, perquè
per gaudir d'aquesta diada i d'aquest
plat el clima ens ha d'acompanyar.
Quant a les novetats, hem pensat en
tot el públic: inflables pels infants, una
exposició que envolta el món de l'arròs
ballada de jotes i l'actuació de Miquel
Lo Roig, faran les delícies de grans i
petits.

ME: Parlem de la importància que té el
teixit associatiu, en aquest cas de
l'Aldea.
SF: Sí, tenim una quarantena d'associa-
cions i totes elles actives. Jo sempre dic
que el nostre poble no seria res sense
les nostres associacions, ja que un 75%
de les activitats que es fan al nostre
poble són gràcies a elles, i això forma
part de l'ADN del nostre poble, l'Aldea. 
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Demà dissabte, el CD Tortosa celebrarà l’assemblea
extraordinària. El president Arturo Llorca deixarà de ser-
ho i s’obrirà un període de presentació de candidatures.
Ser president d’un club d’aquestes categories mereix un
reconeixement. Només per ser-ho. Arturo va començar
amb molta il.lusió, sent un president per sentiment. No
per interessos polítics. Però l’energia s’ha anat esgotant.
Viure i gestionar el club a 200 quilòmetres no és senzill i,
a més, el darrer any ha estat catastròfic en la gestió
esportiva. Un desgavell, com el propi Arturo ha recone-
gut. És futbol i és vida. En menys d’un any, Arturo va
il.lusionar l’afició roigiblanca amb un ascens i ara... 
El futur no es fàcil. Hi ha rumors diversos, però, tot són
interrogants. El futbol regional viu moments durs, en
l’àmbit directiu.
A Jesús i Maria també va haver-hi una assemblea. Joan
Gilabert, el president, ha informat que no seguirà com a
president. Continuarà al club, al futbol base, si qui entri
com a president compta amb ell per fer-ho. Si no, ho
deixarà. També hi ha rumors d’una alternativa, formada
per exdirectius, però, de moment, no estan confirmats. 

Michel 
Setmana d’assemblees

Si féssim una enquesta als socis del Tortosa, aquesta a
hores d’ara seria crítica amb la gestió del president
Arturo Llorca i de la seva directiva en una de les tempo-
rades més caòtiques de la història d'aquest club. Entre els
errors d’aquest president: escoltar a massa gent, ser
massa bona persona i, de vegades, ser polític (volent
quedar bé) més que president d'un club. Podria enume-
rar més coses, com  per exemple que ha estat un col·lec-
cionista d'entrenadors, que es va equivocar en començar
el seu mandat amb poca gent a la directiva, que va
cometre un greu error en separar futbol base del primer
equip...Però més que donar-li canya al senyor Arturo
vaig a dir també punts al seu favor i molt importants. En
una població com Tortosa, ell es va haver de presentar
per ser president, vivint a Barcelona. Això té molt mèrit
i, a més, agafar un club amb molts problemes de deute.
Per tot plegat, té el meu respecte com a persona i presi-
dent encara que hagi comès errors. També els jugadors,
entrenadors i àrbitres s'equivoquen. I també ha tingut
encerts.
La situació del Tortosa no és nova; ja porto uns quants
anys dient el meu punt de vista: pedrera i més pedrera i
jugar només amb jugadors de la casa i alguna estrella del
nostre territori. El demés, sobra. És hipotecar el club. El
que no accepta el CD Tortosa és que sent un club histò-
ric, acostumat a estar a tercera divisió, hagi de jugar con-
tra Godall, Ulldecona, Camarles... i, a sobre, perdent par-
tits. Però s’ha de ser realista. ¿Com pot tornar a Tercera
divisió un club que té 200 socis i la meitat són jubilats? I
ni amb l’ascens a 1a catalana s'ha millorat la massa
social. El futur del Tortosa passa per fusionar-se amb
l’Ebre Escola, trobar un president amb tarannà, trobar
una nova dimensió i tornar a il·lusionar la massa social
encara que hagi de donar carnets de socis a tots els habi-
tants durant un any. Consolidar-se a Segona catalana
fins que estigui sanejat esportiva i econòmicament.

L’opinió de Joaquin Celma. 

És culpable Arturo Llorca?

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES

DE L’EBRE. Després del partit Ampolla-Perelló que es
farà a les 20.30h, resums amb els gols: Ascó-Terrassa,
Martinenc-Tortosa, Catalònia-Gandesa, Ampolla-
Perelló, J. i Maria-M Nova, Amposta B-Ascó B.

Convidats: Artur Godia (Ascó), Arturo Llorca (Tortosa),
Jordi Bort (Regidor d’Esports Alcanar), Marc Perelló
(Ampolla), Molinos (Perelló), Ito Galve (J. i Maria),

Lizaso (M Nova), Cristian (Amposta B) i Roca (Ascó B).

22.30 h

El torneig internacional de Futbol Base
MIC-Mediterranean International Cup,
que es celebra a Setmana Santa a la Cos-
ta Brava, del que n’és el director el bite-
mero Juanjo Rovira, aquest any celebra la
seva 18a edició. L’acte de presentació va
comptar amb la presència de Philippe
Coutinho, jugador del FC Barcelona i
guanyador del MICFootball en tres oca-
sions, i d’Alexia Putellas, futbolista del FC Barcelona femení. El MIC estrena dues ca-
tegories i batrà el rècord d’equips participants. 

El MICFootball’18 estrena 
dues categories i bat el rècord d’equips

L’Ascó va guanyar al camp del Cer-
danyola (0-1). Era un partit de reivin-
dicació després de l’empat contra el
cuer Vilassar, i la setmana complicada
que es va viure en l’aspecte anímic. I
l’equip va respondre, va saber sofrir
per emportar-se la victòria. 
A la primera meitat, els de castillejo

van jugar ben posats i, a més, van
avançar-se amb un penal que va
transformar Sergi Moreno. I Cheikh va
tenir el 0-2 amb una bona opció. L’As-
có va respondre al joc directe local i al
descans va arribar amb bones sensa-
cions. La represa ja va ser una tortura.
El Cerdanyola va bombardejar l’àrea
asconenca. Ho va penjar tot, amb
molta insistència. L’Ascó va patir. Eu-
dal, el pal i la defensa visitant van evi-
tar el gol de l’empat. Cheikh, a la con-
tra, va tenir la sentència. L’equip va
mostrar la seua versió més solidària,
de compromís i de responsabilitat per
guanyar un partit que permet mante-

nir opcions de promoció. L’Ascó va
guanyar i segueix a 2 punts de la
quarta plaça. Diumenge (12h), un al-
tre partit clau per trencar la dinàmica

de casa, contra un rival directe, el Te-
rrassa, equip que té baixes per sanció. 
Informar que Dani pujol, jugador de

l’Ascó, fou operat aquesta setmana.

L’altra cara de l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

Victòria a Cerdanyola (0-1) i diumenge nou partit clau, a casa, contra el Terrassa

Una ampollera a
la selecció

SELECCIÓ SUB-12

La Selecció Catalana sub
12 femenina disputarà la
Fase Única del Campionat
d'Espanya el proper cap
de setmana a Múrcia.
Júlia Boronat, del CF
Ampolla, és la jugadora
ebrenca i de la demarcació
tarragonina que ha estat
convocada. 

Gabi

Tal com vam anunciar la setmana passada, demà dissab-
te, a les 20.30 hores, al Centre Civic de Ferreries, el CD Tor-
tosa celebrarà l’assemblea extraordinària on s’exposarà les
intencions de president i junta directiva de deixar els càrrecs
i, per tant, s’haurà d’obrir un procés de presentació de can-
didatures i una covocatòria d’eleccions, per si fos necessari
fer-les. A partir d’aquí, s’haurà de començar a perfilar un
nou projecte. Les darreres setmanes hem avançat els ru-
mors que existeixen sobre el futur. Aquesta setmana n’hi ha
de nous. I aquests apuntarien a una possible unió entre el
futbol base del Tortosa i el de l’Ebre Escola, amb interés de
que es pugui afegir també el R. Bítem en un projecte unio-
nista. Són només especulacions i, fins al moment, cap de les
parts implicades informa que hi hagi res. O sigui, es nega
totalment que això sigui cert. Per tant, caldrà esperar. Però
a partir de demà dissabte comença l’hora de la veritat. I
amb poc temps s’haurà d’aclarir. L’opció (com a candidatu-
ra) que perd força és la que podia existir si el Tortosa man-
tenia la Primera catalana. La situació de descens ja és prou
definitiva després de la derrota de diumenge passat amb el
Balaguer. Es mereixia més, però es va perdre (1-2). 

Demà assemblea extraordinària

MÉS I MÉS RUMORS SOBRE CANDIDATURES

Divendres passat parlàvem de que el partit Rapitenca-
Valls era molt important per aclarir la situació classificatò-
ria i tenir calma o per tenir dubtes, en el cas de no guan-
yar. La Rapitenca va vèncer per 1-0 i, d’aquesta forma,
s’impulsa i deixa més enrera la zona de descens. Tot i que
encara queda per confirmar la permanència, diumenge la
Rapitenca va fer un pas ferm per assolir-la. No va ser fàcil.
El Valls, cuer del grup, va demostrar, sobre tot a la primera
meitat, el perquè de la seua reacció en les darreres jorna-
des. Va dominar en diverses fases i va tenir una doble oca-
sió per avançar-se. A la represa, la Rapitenca va agafar
més el control i el Valls ja va haver de fer enrera. Una pèr-
dua de pilota dels vallencs va propiciar una contra rapiten-
ca, amb superioritat numèrica. Víctor per la dreta va cen-
trar i Brayan va assistir per a Cristian que va marcar el gol.
Amb l’1-0, els rapitencs van seguir ben posats i van con-
servar l’avantatge, conscients de que era un partit clau.
Diumenge, al camp del Vista Alegre, hauran de buscar
més tranquil.litat amb un altre bon resultat. Miki, Mata i
Blasi són baixa, com en els darrers partits. 
4 jugadors del filial van jugar diumenge a la represa. 

Calma rapitenca

3 PUNTS VITALS CONTRA EL CUER, EL VALLS (1-0)

L’Ascó rebrà diumenge al Terrassa, rival directe en la lluita per la promoció.
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Va ser el partit de la jornada
per a Canal Terres de l'Ebre.
Gran partit. Els locals, amb
molta fluidesa en la circulació
de la pilota i obrint una esclet-
xa amb Cristian Vallés per l’es-
querra, es van avançar aviat
amb el 2-0, gols de Dilla i Gu-
miel. Però Pol va fer un golàs,
el 2-1. Acte seguit, el Gandesa
va marcar el tercer, amb rema-
tada de Dilla. El partit estava
boig, amb més ocasions locals i també, al final de la pri-
mera meitat, dues ocasions visitants, amb rematada al
travesser de Callarisa. A la represa, la Sénia va arriscar i va
disposar de dues noves oportunitats, fent Zaragoza el 3-
2. El Gandesa va replicar amb el 4-2, de Cristian, i amb
dues oportunitats que va evitar Kevin. No hi havia centre
del camp i les anades i tornades es repetien. Els dos
equips, en l’aspecte defensiu, van estar febles. La Sénia,
amb gol de Callarisa, va ajustar el marcador amb el 4-3 i
la incertesa va existir fins que el Gandesa va establir el 5-
3, gol de Genís. Tot i que Callarisa va poder el 5-4, el 5-
3 va ser definitiu. Els locals, amb 3 victòries seguides i 6
sense perdre, són quarts. La Sénia, amb quatre jornades
sense guanyar, ha de seguir lluitant per evitar compensa-
cions. El porter Rojas i Ubalde eren baixa per al Gandesa.
El porter Cristian Tomàs, tot i que viu i jugava a Barcelo-
na, prové de Gandesa, ha fitxat pel club terraltí.

El partit boig de la setmana

GANDESA-LA SÉNIA (5-3)

El Camarles, tercer, va perdre el primer partit a casa,
amb el Morell (1-2). Segona derrota seguida en la lliga.
Segons Xavi Cid, “mal resultat i pitjor partit. En general
no vam estar a l’altura. I això que a la primera meitat, tot
i no jugar bé, vam controlar el partit, gaudint de diverses
situacions per marcar, com una d’Aleix o dues d’Arnau, a
més del gol d’Aaron en acció d’estratègia. A la represa,
pensàvem que podíem encarrilar el partit. Sito va tenir el
2-0. A la jugada següent, el Morell va empatar. A partir
d’aquí, va ser un voler i no poder, amb poc ordre i amb
poca intensitat i actitud per a guanyar. El primer gol d’ells
ja arriba arran d’una indecisió nostra i el segon també,
error tècnic individual. No hi ha excuses. No vam estar bé
i hem de parlar-ne, si volem acabar amb bones sensa-
cions. El Morell va merèixer el triomf”. El davanter Juanra
(S Jaume) ha fitxat. Campa anirà al R. Bítem.

Camarles: primera derrota a casa

2A CATALANA. JUANRA (S JAUME) HA FITXAT

L'Ametlla, després de 4 derrotes, va tornar a guanyar. Va ser dissabte contra un Arnes
necessitat per evitar el descens directe (1-0). Un gol de Pepe (al minut 88) va decidir. La
primera meitat va ser anivellada, amb domini de l’Ametlla que va gaudir d’un parell
d’opcions en jugades de Calafat. Una d’elles va rematar-la fora Alejandro. L’Arnes, amb
els minuts, es va trobar còmode i va guanyar metres, fent algunes aproximacions a l’àrea
local. El partit es va complicar per als caleros amb l’expulsió de Calafat per protestar (mi-
nut 40). A la represa, amb un menys, l’Ametlla va dominar més i va insistir, tenint Ale-
jandro una ocasió clara a porteria buida. Cristian Diaz va estar molt incisiu en atac. A
l’Arnes li va costar sortir del darrera tot i disposar Raúl d’una ocasió. S’arribava al final,
amb pluja costant durant la represa, quan una pèrdua de pilota visitant, va ocasionar
una jugada de mestre de Pepe que va marcar amb un tret des de fora de l’àrea. Gol d’or
que dóna tranquil.litat als de la Cala, arribant als 30 punts. L’Arnes segueix en zona de
descens.
Al descans, Sergi Quintana, responsable de la secció esportiva de la societat calera, va

fer un reconeixement als patrocinadors del primer equip.

L’Ulldecona va guanyar el Reddis i segueix fent una
gran temporada, sent cinquè (3-1). Segons el mister Tei-
xidó, “vam començar jugant d’una manera, però vam ha-
ver de canviar als pocs minuts, perquè el Reddis és un
bon equip amb tendència a fer un joc combinatiu. Nosal-
tres vam passar a jugar més junts al centre del camp i ens
va anar bé. Ja a la primera meitat, a la contra, vam fer dos
gols i vam tenir altres ocasions clares. A la represa, d’un
penal que va suposar targeta al porter Reolid, el Reddis va
marcar el 2-1, però, ens vam refer i vam estar molt ben
posats, decidint a la contra amb el 3-1”. ‘Nacho (2) i Gus-
tavo marcar. L’Ulldecona visita demà el líder. El porter Re-
olid, Juanjo Rovira i Ion són baixa. Haurà de jugar un por-
ter juvenil, de 16 anys. “Tenim baixes importants però
farem igualment el nostre partit, dins de les possibilitats,
sent conscients que ells són superiors”, deia Teixidó.

Gol d’or de Pepe, per a l'Ametlla, contra l'Arnes 

3A CATALANA. SALT DE QUALITAT DELS CALEROS (1-0)

El Catalònia va perdre a la Canonja i segueix en zona de
descens (1-0). Tenia baixes (va anar amb jugadors del filial) i
la situació es va complicar amb les lesions durant el partit
d’Otero, Annas, Ferreres i Anell, aquest a l’escalfament. El
porter Carlos va haver jugar els darrers 30 minuts de davan-
ter (i va estar força bé). El partit no va ser brusc, i cal informar
de la bona relació entre els dos clubs. Des del Catalònia van
destacar el tracte de la Canonja i l’interés en saber l’estat de
de Ferreres, que va haver de ser traslladat amb ambulància.
Nando Garcia, el tècnic, comentava que “va ser un partit atí-
pic que va tenir poc ritme i en el que va haver-hi poca conti-
nuitat en el joc. Ells, en una contra, quan jugadors reclama-
ven una falta a la frontal de la seua àrea, van marcar l’1-0
abans del descans. A la represa, vam intentar-ho però, amb
totes les circumstàncies, ens va costar i no vam poder crear
ocasions clares, tot i estar dins del partit fins el final”.

Un matí caòtic per al Cata

EL PORTER CARLOS VA JUGAR DE DAVANTER (1-0)

L’Amposta, nou jornades sense perdre (21 punts de
27), no va fallar a Torredembarra, equip que és penúltim
i que ha perdut pistonada amb les baixes i els canvis so-
ferts. Els ampostins són segons en solitari, a 5 punts del
líder. Segons Albert Bel, tècnic de l’Amposta, “ens vam
adaptar bé al partit, amb molt de respecte i conscients
que no ens podíem confiar tot i la situació que viu el To-
rredembarra, amb juvenils per completar la plantilla. Al
minut 10, Carles, aprofitant un servei d’Aleix, va fer un
bon gol. Amb el 0-1 vam dominar però no vam ser efec-
tius amb les ocasions que vam tenir. A la represa van arri-
bar els altres gols i ja vam sentenciar, a través de Vernet,
Carles i Quim. Hem de continuar treballant, en la mateixa
línia que fins ara, per veure fins on podem arribar, sabent
que queda molt i que tenim partits molt complicats fora
(Ulldecona, Camarles, Gandesa, Vendrell i Roda)”. 

L’Amposta no perdona

VA GOLEJAR A TORREDEMBARRA (0-4)

El Batea va empatar a la Pobla, amb gol de Joel (1-1).
No obstant, tot i fer 4 jornades que perd (6 punts de 12),
segueix en zona compromesa per les possibles compensa-
cions. Del partit, des de Batea comentaven que “va ser
igualat, amb poques ocasions en el que l’empat va ser el
més just. El Batea va fer una bona feina defensiva, ben re-
plegat, intentant controlar el bon joc interior i combinatiu
de la Pobla. Ens va anar força bé perquè, tot i rebre l’1-0
al minut 30, vam poder controlar el partit. A l’inici de la
represa, Joel va empatar i fins el final el joc va estar molt
travat, amb poques ocasions i amb un empat final que és
valuós considerant que mantenim distàncies amb un rival
directe, amb el golaverage a favor. Diumenge (12 h), un
altre partit clau, a casa amb el Vendrell”.

El Batea salva un punt a la Pobla

JOEL MARIGOT VA EMPATAR (1-1)

El líder Cambrils Unió va guanyar (2-3) a la Cava i va
fer un pas ferm, distanciant-se a 8 punts (amb el golave-
rage a favor) de la tercera plaça. Els caveros, amb 2 punts
dels darrers 12, veuen frenat el seu impuls i segueixen en
zona de descens directe. En la seua lluita, el partit de
demà és clau, al Morell. La Cava tenia baixes diumenge
passat, a més de la de Miguel que no segueix a l’equip.
A la banqueta disposava de juvenils. Alvaro es va lesionar
després d’una entrada d’un rival i va haver de ser substi-
tuït. Santaella va marcar l’1-0. El Cambrils Unió va re-
muntar posteriorment, amb l’1-3, però va haver de patir
fins el final arran del gol de Xescu.
Gabriel Amores, tècnic del Cambrils Unió, deia que “va

ser un partit molt travat a la primera meitat, amb poques
ocasions. Tot i que tenia baixes, la Cava és un bon equip
i que, a més, també s’hi jugava molt. Per això el partit era
complicat, de molta lluita i treball. A la represa es va com-
plicar més amb l’1-0. Va ser molt important poder reac-
cionar aviat, amb l’empat i amb el segon gol. Després
vam fer l’1-3 però el partit es va tornar a complicar amb
el 2-3. Vam haver de sofrir fins el final, però vam saber
fer-ho”. El Cambrils Unió és líder i demà rebrà l’Ulldeco-
na: “tot i que pot tenir baixes, és un bon equip que, a
més, té un gran entrenador com Teixidó, molt experi-
mentat i que sap el que fa”. Sobre criteris arbitrals en la
lliga, Amores deia que “el nivell arbitral està a l’alçada de
la categoria i no hi ha tractes diferenciats segons l’equip.
Són queixes que des de l’Ebre es fan gairebé cada any,
però respectant opinions, no ho veig així”.

Pas ferm del líder, a la Cava

EL DAVANTER MIGUEL REVERTÉ HA CAUSAT BAIXA 

El porter Fran Reolid serà baixa
en la visita al líder Cambrils U

Els tècnics

AMETLLA-ARNES

Subi, tècnic de l’Ametlla:
“a la segona meitat, tot i
jugar amb un menys, vam
fer mèrits per guanyar”.
Roger, de l’Arnes: “a la
represa ens va costar sor-
tir del darrera i l’Ametlla
ens va superar. No obs-
tant, el que sap greu és
que faltava molt poc per
al final i se’ns va escapar
un punt que en la nostra
situació hagués estat pos-
tiu. Està complicat però
seguirem lluitant”. ”

Cristian Tomàs, nou porter del
Gandesa.
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El líder l’Ampolla va guanyar a Santa Bàrbara i segueix fent història. El Santa, amb 2 punts de 12,
s’ha tornat a encallar. Però està distanciat de la zona de descens. Robert Avinyó, un dels tècnics del
Santa: “va ser un partit molt disputat en el que nosaltres, per ocasions i joc vam ser superiors a un
gran equip com és el líder l’Ampolla. Amb el 0-0, Amado, Pep i Pau van tenir 3 ocasions clares. Però
va ser l’Ampolla qui es va avançar. El partit, amb el 0-1, va seguir sent molt disputat. A la represa,
vam tornar a disposar d’ocasions, i Pep i Jaume van poder marcar. De l’empat es va passar al 0-2. Al
final, Pau va fer el gol. Mereixiem més però ens va faltar efectivitat. Contents del treball de l’equip
davant el líder”. Enric, tècnic de l’Ampolla: “la primera meitat fou igualada, amb imposició de les de-
fenses. No obstant, amb els minuts, l’Ampolla va dominar més el joc i Regolf va fer el 0-1. Vam tenir,
després, 2 ó 3 ocasions clares. A la represa, durant uns 25 minuts, vam dominar, sent superiors, amb
noves ocasions que no vam transformar. Però, posteriorment, va ser el Santa Bàrbara qui va pressio-
nar més, gaudint de dues ocasions clares per empatar. Quan nosaltres pitjor estàvem va ser quan va
arribar el gol de Manolo que va sentenciar, tot i rebre el gol en afegit”.

El rècord de l’Ampolla s’amplia

3A CATALANA. VA VÈNCER AL CAMP DEL SANTA BÀRBARA (1-2)

Si l’Ampolla està fent història, idèntic és el cas del Móra la Nova. Temporada
de somni. Una nova victòria, aquesta contra el cuer Vilalba (6-1). Lizaso comen-
tava que “el partit es va posar de cara aviat amb el penal i després amb el 2-0.
Potser llavors ens vam acomodar i fins la represa, quan en un minut vam fer dos
gols, no es va poder dir que va ser un partit plàcit. El Vilalba, tot i la seua situació,
va lluitar molt. Seguim sumant, buscant cada setmana estar més a prop del nos-
tre objectiu”. En la propera jornada, el líder l’Ampolla té una prova contra un Pe-
relló en ratxa, mentre que el Móra la Nova visita al líder de la segona volta, el Je-
sús i Maria. Abdul, jugador entrenador del Vilalba, comentava que “en general,
no vam estar bé. Potser va ser culpa meua de no saber motivar als companys,
però al primer minut un penal, per no estar dins del partit, ja va ser l’1-0. I, des-
prés, no vam poder reaccionar. Sabíem que ells són superiors i que no era un par-
tit de la nostra lliga però no podem donar aquesta imatge”. 

...i també el del Móra la Nova

GOLEJADA AL CUER, EL VILALBA (6-1), HAT TRIC DEL KILLER AGUSTÍ 

L’Aldeana va golejar a la Fanecada d’Alcanar 0-4. Es la
tercera victòria i, d’aquesta forma, referma la tercera plaça.
L’Alcanar, per la seua part, veu frenat l’impuls amb dues de-
rrotes seguides. Els canareus no mereixien un resultat tan
advers i és que van tenir les seues opcions. Però l’Aldeana
va ser letal. Àlex Alegre va fer el 0-1 al 19. El partit va obrir-
se i l’Alcanar va poder empatar, evitant-ho Auré. Els locals
també van reclamar, amb el 0-1, ja a la represa, una acció
en què l’àrbitre no va donar avantatge quan el davanter ca-
nareu es quedava sol davant de porteria. D’una bona ocasió
per empatar es va passar, acte seguit, al 0-2 amb un golàs
de Robert Lopez, des de fora de l’àrea. L’Aldeana, amb mol-
ta serietat defensiva tot el partit, va sentenciar arran de
dues jugades a pilota aturada, amb rematades d’Àlex Ale-
gre, que va fer un hat-tric. Bartolo, tècnic aldeà, va avançar
a Canal TE que no seguirà la temporada vinent, considerant
que s’acaba el seu cicle a la banqueta aldeana.

L’Aldeana, efectiu a Alcanar (0-4)

BARTOLO NO SEGUIRÀ LA TEMPORADA VINENT

El Perelló va guanyar el R. Bítem (2-0). 16 punts de 18,
és sisé. El R. Bítem, que segueix minvat d’efectius, ha sumat
2 punts de 12. Va millorar respecte els darrers partits.
Molinos, del Perelló: “va ser un partit molt intens i dispu-

tat contra un bon equip com el R. Bítem. Primera meitat
anivellada amb ocasions pels dos equips. Ja al final, una ju-
gada d’Infantes va suposar el gol d’Oriol Cid. A la represa,
un penal a Raül, transformat per Xixo, va significar el 2-0.
A partir d’aquí el partit ja va baixar la intensitat i el R. Bítem
es va quedar amb deu i vam poder aguantar el 2-0. Molt
content de l’actitud de tot l’equip”. Van debutar dos cadets
més, Joel i Miquel. Parra, tècnic del R. Bítem: “a la primera
meitat, vam dominar clarament però sense transformar les
ocasions. El Perelló, en canvi, va marcar al  43 després d’una
jugada per l’esquerra. A la represa, aviat, de penal, ens van
fer el 2-0. Ens vam quedar amb deu i ja no vam poder re-
accionar. Però, en general, bon partit de l’equip”.

El Perelló no perd pistonada

VA GUANYAR AL R. BÍTEM (2-0). 16 PUNTS DE 18

Robert Costa, jugador entrenador del Corbera: “a la pri-
mera meitat el Jesús i Maria va sortir ben col.locat, amb ofici
i serietat defensiva i sent efectiu en atac, aprofitant dues in-
decisions nostres per posar-se amb el 0-2. A la represa, no-
saltres vam canviar el sistema, acumulant més gent davant.
Vam pressionar i a més de gol vam tenir altres ocasions com
dos pals, i moltes arribades per les bandes. Mereixiem més
en aquell moment. No vam empatar i el Jesús i Maria, en
temps afegit, va sentenciar amb l’1-3”. El Corbera, que ha
millorat amb els fitxatges, segueix en zona compromesa. Ito,
del J. i Maria: “vam començar molt bé, mentre el Corbera va
fer-ho amb dubtes al darrera. Vam aprofitar-ho fent 2 gols.
Amb els minuts i principalment a la represa, quan ells aviat
van marcar l’1-2, vam patir perquè ens van pressionar molt.
Elliot va estar molt bé i també l’equip en defensa. Prades, en
afegit, va sentenciar una victòria que ens permet mantenir
la ratxa”. El J i Maria és líder de la segona volta.

El Jesús i Maria, imparable

A CORBERA, SETENA VICTÒRIA SEGUIDA (1-3)

Un gol de Juanra, en temps afegit, va valdre el triomf del
Sant Jaume, contra el Roquetenc (1-0). El S Jaume és vuitè i
els de Roquetes, novens. Xavi Llorach, tècnic del S Jaume:
“ens va costar molt entrar en el partit. El Roquetenc va co-
mençar millor i cal dir que va tenir dues opcions que va atu-
rar Marc, que va estar força bé. Amb els minuts, vam reac-
cionar i ens vam apoderar del partit. Principalment a la
segona meitat, quan els canvis també van regenerar l’equip,
vam intensificar el domini i vam crear 7 ó 8 ocasions. Al final,
vam trobar premi amb una victòria merescuda quan un tret
d’Eric el va rebutjar el porter i Juanra va marcar. A casa es-
tem en una bona línia, amb molt bona actitud”. 
Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “un partit

molt intens i amb moltes alternatives, amb ocasions a les
dues porteries i que hagués pogut guanyar qualsevol dels
dos. Quan semblava que l’empat seria el resultat, el Sant
Jaume va marcar el gol del triomf”. 

Juanra marca distàncies al 92’

TRIOMF DEL S. JAUME, CONTRA EL ROQUETENC (1-0)

Salt de qualitat de l’Olímpic

A MASDENVERGE, 1-6

El Pinell va perdre contra el Godall (1-3). Un partit amb
doble valor de punts per la permanència. La situació dels
pinellans s’agreuja i ja s’han pres mesures. El davanter
uruguià, Juan, passa a ser jugador-entrenador i es pre-
veuen quatre o cinc fitxatges. I també baixes. De moment,
Lluís Castelló, Víctor i Gerard ja l’han rebuda. I poden ha-
ver-ne més. Del partit, Blai, delegat pinellà, deia que “va
ser una derrota dolorosa en un partit en què no mereixiem
puntuar. En cinc minuts de la represa ens van fer dos gols
i, tot i intentar-ho i marcar Ruben, el mal ja estava fet amb
el 0-3 anterior”. Joan Subirats, del Godall: “va ser un par-
tit que vam tenir controlat i en el que a l’inici de la represa
vam decidir amb el 0-2 i el 0-3. Ens vam acomodar i ells
van marcar l’1-3 que ja va ser definitiu. Victòria molt im-
portant contra un rival directe que ara deixem a 8 punts”.
‘Rifle Royo, Deco i Abde van marcar els gols godallencs.
Gerard Balada (Ulldecona) i Nil (inactiu) han fitxat.

El Pinell s’ensorra (1-3)

EL GODALL SUMA PUNTS AMB DOBLE VALOR

L’Olímpic va passar per sobre el Masdenverge (1-6). Ja
porta cinc jornades sense perdre (11punts de 15) i s’ha dis-
tanciat de la zona conflictiva. El Masdenverge, que no apro-
fita el factor camp (juga molts partits seguits a casa), segueix
en una zona complicada per si hi ha compensació. Els mo-
rencs van ser superiors al primer temps, quan es van imposar
al centre del camp. Al Masdenverge li va costar molt entrar
en el partit. Un gran gol del jove David Ferré va significar el
0-1. Gol des de gairebé el centre del camp. Pressió, recupe-
ració de pilota i xut enverinat. Pol va fer el 0-2, arran d’un
llançament de banda. L’Olímpic va perdonar la sentència al
primer temps. Al segon, el Masdenverge va pressionar més
amunt i va assetjar al rival. Però no va marcar i a la contra
l’Olímpic va fer el 0-3, amb gol de Pau. Els locals van marcar
però es van quedar amb 10 quan més insistien. Amb espais,
els morencs van finiquitar el duel amb els gols de Sergi, Marc
Alís i Pol. 

La directiva del CD Alcanar seguirà, així es va informar en l’assemblea de dimarts
Toni Muñoz, president del CD Alcanar, va estar diumenge passat a Canal Terres de l’Ebre, a Minut 91, per parlar de la situació actual del club. La junta va anunciar la setmana

passada que dimitia en desacord amb el repartiment de la subvenció de l’Ajuntament, que era de 5000 euros per al primer equip, 3000 per al futbol base i 1000 per al femení.
El conflicte va sorgir quan en un principi semblava que l’AEFA, entitat que gestiona el futbol base, havia pogut anunciar que els 3000 euros seus podien anar per al CD Alcanar,
que gestiona primer equip, juvenil i femení. A canvi, els pares no havien de fer-se socis del CD Alcanar. Finalment, aquesta possibilitat no va existir i els pares del futbol base
van decidir que volien els 3000 euros per a l’entitat. En desacord, la directiva del CD Alcanar, a finals de l’any passat, va presentar una carta registrada a l’Ajuntament  exposant
que renunciava a aquesta subvenció. Muñoz va aclarir diumenge que “això no volia dir que renunciàvem a no rebre’n cap”. Segons fonts de l’Ajuntament, posteriorment, per
reclamar-la, hi havia temps fins el 31 de gener d’enguany. Tot i que el club va acabar replantejant-s’ho comunicant que volia la subvenció de 5000 euros, ja era el dia 2 de
febrer, fora de termini. Per aquest motiu i, segons la normativa vigent per llei, l’Ajuntament ja no pot fer enrera i el CD Alcanar es quedava sense els 5000 euros, i, de retruc,
el futbol base  sense els 3000 euros i el femení sense els 1000€. No obstant, dilluns va haver una reunió i es va arribar a una entesa per a poder solucionar el conflicte rebent
el club enguany part de la propera subvenció per poder així acabar la temporada. D’aquesta manera es va comunicar al soci en l’assemblea. Per tant, el CD Alcanar acabarà
la campanya. Segons el president, jugadors del primer equip havien alertat que també marxaven si ho feia la junta. Finalment, seguiran perquè la directiva també ho fa.
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4A CATALANA. L’ASCÓ B I EL FLIX FAN FITXATGES

L’Amposta B, líder, rebrà demà dis-
sabte l’Ascó B, que és quart a quatre
punts (18.30 h). Es el partit de la jor-
nada. 4 equips a la part alta lluiten per
dues places d’ascens. I ara arriben els
duels entre rivals directes que poden
decidir.  Demà serà un d’ells. L’ascens
estarà en joc en un partit que es pre-
senta apassionant. L’Amposta, en la darrera jornada, va
haver de patir per guanyar a Batea. Un gol d’Òscar, el pi-
chichi, va valdre el triomf (2-3). L’Ascó, per la seua part,
guanyava 7-0 al descans, al Deltebre. Els visitants, amb li-
mitació d’efectius, van informar que no podien seguir
perquè hi havien jugadors amb molesties i no tenien can-
vis. L’Ascó B ha fitxat als germans Voces, Amador i David
(exla Cava i la Riera). La Rapitenca, tercera, va golejar el
Tivenys per 1-7 i el Flix, un xic minvat per les baixes en les
darreres setmanes, va vèncer a Benissanet (0-2). Els de
Narcís són segons i han fitxat al davanter Nico (S.Bàrbara)
La Fatarella, crescuda, va obtenir el segon triomf seguit,
amb gol en els darrers minuts, contra el xerta (3-2). L’Ebre
Escola es va imposar el Camarles i és vuité (2-1). El Gines-
tar va vèncer al Catalònia B per 2-5. Bona feina dels ribe-
rencs davant d’un Cata amb baixes perquè 3 jugadors van
anar amb el primer equip en la visita a la Canonja. 

Amposta B-Ascó B, el partit

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT 

El Club Bàsquet Cantai-
res Les Vinyes del Convent
va perdre a la pista del
Barberà Team, rival directe
per la permanència (78-
54). La derrota és dolorosa
i complica la situació dels
tortosins. A més, la imatge
oferida projecta preocupa-
ció per al futur. Els ebrencs
no van afrontar el partit
amb la intensitat necessà-
ria que sí que va tenir el
Barberà que es va avançar
aviat amb un 11-0 que ja
va condicionar la resta de
minuts. El primer quart va
acabar amb un 18-9. El se-
gon va ser pitjor encara
per als tortosins. Al des-
cans s’arribava amb un
contundent 39-18 que
deixava en evidència el joc
visitant. A la represa, al

tercer quart, tot i variar el
sistema, els locals van se-
guir ben posats, tant en
defensa com en atac. El
Barberà va tornar a impo-
sar-se per un parcial de
23-19. L’avantatge local
va arribar a ser de 25
punts, el que feia perillar
el bàsquet-average (a l’a-
nada el Cantaires va vèn-
cer per 27 punts). Potser
aquest fet va esperonar en
el darrer quart, a més de
que el conjunt local va
perdre pistonada, acusant
el desgast. El Cantaires va
guanyar el darrer quart per
16-17. Com a mínim va
salvar el bàsquet-average.
Partit per oblidar. Cal pen-
sar en el proper rival, el
Sant Josep, i en les sis fi-
nals que manquen.

Situació complicada

Nico, al Flix

Setena victòria en deu partits en una segona volta impe-
cable de l’Amposta-Lagrama que l’ha fet sortir dels llocs
de descens i amb la permanència a la butxaca, fos capaç
de derrotar al millor equip català de la categoria, un Sant
Vicenç que va anar tot el partit a remolc de les ampos-
tines que finalment s’imposaven per 21 a 24. Resten
tres compromisos fins a final de temporada, que aprofi-
tant la inèrcia positiva, miraran de guanyar per arribar a
la Copa Catalunya amb les millors garanties. (notícia
d’ebredigital.cat)

Gran Amposta

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (21-24)

AL CAMPIONAT D’ESPANYA

Medalla d’or per al Grup Xou Petit del Club Patí l’Aldea
El cap de setmana passat es va celebrar el Campionat
d’Espanya de grups xou a Avilés (Astúries). Un total de
40 clubs inscrits amb quasi 700 patinadors, van lluitar
per obtenir un bon lloc a la classificació i poder obtenir
la plaça per a l’europeu i mundial. La competició va
començar divendres amb la de grups xou petits, en
aquesta modalitat el CP L’Aldea amb la coreografia
DOMA’M de Manel Villarroya, va aconseguir la meda-
lla d’or, la plata va estar per a RAT LAB del PA Maçanet
i el bronze fou per ESPEDIENTE ALICE del CPA
Gondomar.
Van obtenir la plaça directa per al campionat d’Europa
i el Mundial el CP L’Aldea i el PA Maçanet en la moda-
litat de grups xou petits i en grups xou grans el CEPA
Girona i el CPA Olot.
La propera cita serà el Campionat d’EUROPA que es
dura a terme del 27 al 29 d’abril a Lleida.
Per tant, uns gran resultats per al ‘Gran Club’ aldeà que
torna a tocar el cel.
Molta emoció i sentiment i una població, l’Aldea, que
està orgullosa amb el seu club de patinatge. El club de
l’Aldea ja és històric, escrivint les seues llegendes amb
lletres daurades al llibre del patinatge estatal. “Visca el
Club Patí l’Aldea i Visca l’Aldea”. 

RESULTATS DE LA JORNADA. EL SÈNIOR MASCULÍ S’ACOSTA A L’ASCENS

L’infantil mixt va guanyar el Tarragona HC (15-22) en un partit agressiu i complicat
però en el que va imposar-se amb treball, lluita i esforç. Per la seua part, l’infantil
masculí també va guanyar, al Terrassa, per 33-26. Partit que es va decidir a la repre-
sa, quan els locals van millorar. El cadet femení va perdre el primer partit, a Martorell
(26-23). Partit amb moltes adversitats...a l’aire lliure, sobre una superfície gens habi-
tual i en el que va costar adaptar-s’hi...sense marcador electrònic (van haver-hi con-
fusions i anotacions diferenciades amb les del col.legiat). Un mal dia en què tampoc
es va estar a l’altura, sobretot a la primera part. El cadet masculí va imposar-se cla-
rament el Sant Llorenç per 46-24 mentre que el juvenil masculí “en un mal partit”
va perdre de forma contundent a Horta (40-21). El sènior femení va caure a la pista
de la Salle Montcada per 29-24 i se li complica poder accedir al TOP-4 d’ascens. El
sènior masculí, per la seua part,  en un partit molt seriós, amb molta concentració,
va vèncer el Vilamajor per 29-24 i està a dos victòries de l’ascens a Segona catalana.

Els representants
ebrencs a la lliga
catalana sènior
femenina van per-
dre en la jornada
passada. El Handbol
Club Perelló va cedir
per la mínima (18-
19) davant el segon
classificat la
Cooperativa Sant Boi que té a prop les fases de promo-
ció d’ascens. Per la seua part l’Ascó va perdre a casa
davant el filial de la Roca (29-31) i torna a caure a posi-
cions de descens directe. (ebredigital.cat)

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

Derrotes dels equips ebrencs

VOLEI
ROQUETES

El juvenil masculí va
rebre al Terrassa.
Aquest partit va ser
molt igualat i no es va
decidir fins el take bre-
ak en el que es va im-
posar l'equip visitant
per 2-3 amb parcials
(21-25, 23-25, 25-16,
25-20 i 7-15). 
El juvenil i cadet fe-

mení, van rebre el Sa-
badell. 
L'equip juvenil va im-

posar-se per un contun-
dent 3-0 amb parcials
(25-21, 25-23 i 25-16) i
el cadet va perdre per
0-3 (23-25,16-25 i 21-
25). 
L'infantil femení, va

rebre el Salou, tenint
premi a la seua millora
amb un triomf per 3-1
amb parcials (16-25,
25-22, 25-13 i 25-15).
Aquesta pròxima jor-

nada, tots els equips ju-
garan forade casa. 
El sènior es des-

plaçarà al camp de l'A-
renys, el juvenil masculí
al camp del Mataró, el
juvenil i el cadet femení
aniran al camp del Cas-
tellar i l'infantil femení
al camp de l'Ametlla del
Vallés.
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Deltebre-Ebre Escola (16h)

Rapitenca-Batea (17h)

Camarles-Perelló (17h)

Amposta-Ascó (18.30h)

Diumenge

Ginestar-Tivenys (12h)

Flix-Fatarella (16h)

Xerta-Catalònia (16.15h)

RESULTATS
22a jornada 4a catalana

Ebre E-Camarles 2-1

Tivenys-Rapitenca 1-7

Benissanet-Flix 0-2

Catalònia-Ginestar 2-5

Batea-Amposta 2-3

Ascó-Deltebre (sus 45)  7-0

Fatarella-Xerta                  3-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   64      27      53

2. Flix                           77      28      51

3. Rapitenca               107      29      50

4. Ascó                        63      18      49

5. Fatarella                   39      30      38

6. Tivenys                     48      50      32

7. Deltebre                   44      40      31

8. Ebre Escola              41      35      31

9. Camarles                  41      36      29

10. Ginestar                 60      69      26

11. Batea                     39      56      21

12. Catalònia                36      54      20

13. Xerta                      32      79        8

14. Benissanet              14      94        3

15. Perelló                    14      67        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Cambrils U

Prat-F Vilafranca

Ascó-Esc Valls (dis 18h)

Vilaseca-Ebre E (dis

18.15h)

S Ildefons-Floresta 

Rapitenca-Vilanova (dis

19.15h)

Cornellà-Castelldefels

Blanca Subur-Reus 

RESULTATS

21a jornada

Floresta-Rapitenca  2-1

Ebre E-Prat                1-4

Reus-Cornellà              0-2

F Vilafranca-Mollerussa 2-0

Esc Valls-Blanca Subur 1-1

Vilanova-Ascó             4-3

Castelldefels-Vilaseca  1-3

Cambrils U-St Ildefons 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    64      28      48

2. Floresta                    42      23      44

3. F Vilafranca              50      30      42

4. Prat                         49      32      40

5. Vilaseca                   47      39      39

6. B Subur                    47      26      37

7. Reus                        35      28      35

8. Vilanova                    59      56      31

9. Castelldefels             49      38      30

10. Cambrils U             38      37      29

11. Ebre Escola         38     55     25

12. S Ildefons               31      50      22

13. Rapitenca           27     43     20

14. Esc Valls                35      50      18

15. Ascó                   38     58     17

16. Mollerussa              19      75        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-Olimpic

Tortosa E-Ulldecona

Alcanar-Arnes

Ascó-S Jaume

la Plana-Ginestar

RESULTATS

18a jornada

Olimpic-Ascó                  0-8

J. i Maria-Gandesa          3-1

S Jaume-Tortosa E         5-3

Ulldecona-Alcanar           0-5

Arnes-Pardinyes              6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  93     23    45

2. Ascó                      97     32    36

3. Ulldecona               58     34    36

4. la Plana                 62     38    35

5. S Jaume                74     42    35

6. J i Maria                45     41    31

7. Gandesa                52     59    24

8. Ginestar                 22     74    16

9. Arnes                    23     40    15

10. Pardinyes             33     81    13

11. Tortosa Ebre        31     73    11

12. Olimpic                22     75     10

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Vinaròs descansarà

Ametlla-S Jaume

Aldeana-Alcanar

Catalònia-Roquetenc

J i Maria-Tortosa

Ulldecona-Amposta

Canareu-Rapitenca

Perelló-Delta de l’Ebre

RESULTATS
20a jornada

Tortosa, descansava

S Jaume-Perelló             1-3

Roquetenc-Aldeana        3-3

Alcanar-Ametlla              4-1

Amposta-J i Maria          4-1

Rapitenca-Ulldecona      1-0

Vinaròs-Catalònia           2-0

Delta de l’Ebre-Canareu 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                79     26    48

2. Roquetenc             69     21    48

3. Alcanar                  90     31    43

4. Vinaròs                  55     28    43

5. Ulldecona               65     37    35

6. Rapitenca              59     33    33

7. Aldeana                 49     26    32

8. Tortosa                  58     63    28

9. Ametlla                  39     31    22

10. Canareu               35     56    19

11. Jesús i Maria        44     63    17

12. Perelló                 31     84    15

13. Catalònia             27     63    10

14. Delta de l’Ebre     21     88       9

15. S Jaume              17     88       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

Aldeana-S Bàrbara (16h)
Roquetenc-Alcanar (16.30h)

Masdenverge-R Bítem (16.45h)
Diumenge

J i Maria-M Nova (11.45h)
Ampolla-Perelló (18.15h)
Vilalba-Ametlla (16.15h)
Godall-Corbera (16.45h)

Olimpic-Pinell (17h)
Arnes-S Jaume (17.45h)

RESULTATS
24a jornada, Tercera catalana
M Nova-Vilalba              6-1

Masdenverge-Olimpic    1-6

Ametlla-Arnes               1-0

S Bàrbara-Ampolla        1-2

Pinell-Godall                 1-3

Alcanar-Aldeana            0-4

Perelló-R Bítem             2-0

S Jaume-Roquetenc      1-0

Corbera-J i Maria          1-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   24    75   19   67

2. M Nova                   24    89   27   66

3. Aldeana                   23    41   24   44

4. Rem Bítem              24    51   36   40

5. J i Maria                  23    37   44   40

6. Perelló                    23    52   28   40

7. Alcanar                    24    61   39   39

8. S Jaume                  24    27   39   36

9. Roquetenc               23    38   42   35

10. Ametlla                  24    40   48   30

11. Olimpic                  24    54   46   29

12. S Bàrbara              24    53   52   28

13. Godall                   24    35   48   25

14. Masdenverge         24    39   71   21

15. Corbera                24    21   45   20

16. Pinell                     24    22   60   17

17. Arnes                    23    24   63   12

18. Vilalba                   23    22   50   11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Reddis-P Mafumet (16h)
CambrilsU-Ulldecona (16.30h)
Catalònia-Gandesa (16.30h)

Morell-la Cava (17h)
Hospitalet-Camarles (18h)

Diumenge 
Batea-Vendrell (12h)

la Sénia-Torredembarra (16h)
Roda Berà-Canonja (17h)

Amposta-Torreforta (18.30h)

RESULTATS

24a jornada, Segona catalana

P Mafumet-Batea 1-1

Vendrell-Roda Berà 2-4

Canonja-Catalònia 1-0

Torreforta-Hospitalet 3-0

Gandesa-la Sénia 5-3

Camarles-Morell 1-2

la Cava-Cambrils U 2-3

Ulldecona-Reddis 3-1

Torredemb.-Amposta 0-4

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              24    56   21   54

2. Amposta              24   45  18  49

3. Camarles             24   53  31  46

4. Gandesa              24   59  32  45

5. Ulldecona             24   41  26  44

6. Vendrell                   24    50   46   39

7. Reddis                     24    45   33   38

8. Torreforta                24    40   39   38

9. la Sénia               24   53  44  34

10. P Mafumet             24    46   39   34

11. Canonja                 24    28   39   32

12. Batea                 24   42  43  31

13. Morell                    24    42   51   27

14. Roda Berà             24    35   42   27

15. la Cava              24   33  49  23

16. Catalònia           24   27  52  19

17. Torredembarra       24    26   65   16

18. Hospitalet              24    18   69   13

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Godall va guanyar al
camp del Pinell (1-3),
fent un gran pas
endavant cap a la
permanència. 

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Prat

Ascó-Terrassa (diu 12h)
Santboià-Hospitalet
P Mafumet-Europa
Espanyol-Gavà
Horta-Vilafranca

Granollers-Cerdanyola
S Andreu-Vilassar
Figueres-Reus

Palamós-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          29             23             6             0            60           16               75
2. Hospitalet                        29             16             6             7            49           23               54
3. S Andreu                         29             13           11             5            46           20               50
4. Prat                                 29             14             6             9            44           24               48
5. P Mafumet                       29             12           10             7            31           21               46
6. Terrassa                          29             12           10             7            45           31               46
7. Ascó                            29            12          10            7          36          34             46
8. Europa                            29             12             8             9            36           36               44
9. Reus                               29             11             8           10            32           36               41
10. Santfeliuenc                   29             10             9           10            35           30               39
11. Horta                            29             11             6           12            37           39               39
12. Santboià                        29               9           12             8            26           26               39
13. Vilafranca                      29             11             5           13            35           36               38
14. Figueres                        29             11             5           13            36           34               38
15. Castelldefels                  29             10             7           12            33           33               37
16. Cerdanyola                    29               9             7           13            24           36               34
17. Granollers                      29               8             3           18            24           43               27
18. Palamós                        29               5             9           15            28           49               24
19. Gavà                             29               3             7           19            23           69               16
20. Vilassar                         29               3             5           21            16           60               14

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
S Cristobal-Vilaseca

Martinenc-Tortosa (diu 12h)

Sants-Andorra

V Alegre-Rapitenca(diu12.15h)

Valls-St Ildefons

Almacelles-Alpicat

Borges-Bellvitge

Viladecans-Igualada

Balaguer-Lleida

RESULTATS
24a jornada, Primera catalana

Alpicat-Sants 0-3

Andorra-Viladecans 0-0

Rapitenca-Valls 1-0

S Ildefons-Borges 1-1

U Bellvitge-S Cristobal 1-1

Lleida-Almacelles 2-4

Vilaseca-Martinenc 0-0

Tortosa-Balaguer 1-2

Igualada-V Alegre 2-2

Primera catalana

Jugadors del Godall, en acabar el partit, diumenge a Pinell. 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             24    46   24   47

2. Viladecans               24    36   19   45

3. Almacelles               24    43   28   45

4. Martinenc                24    47   22   44

5. Andorra                   24    30   22   40

6. Sants                      24    25   23   40

7. Igualada                  24    33   27   39

8. Lleida                      24    35   34   37

9. S Ildefons                24    35   25   35

10. Borges                  24    32   38   34

11. Balaguer               24    37   36   32

12. Rapitenca          24   26  35  30

13. Vista Alegre           24    34   33   28

14. Alpicat                   24    20   35   24

15. Vilaseca                24    22   40   21

16. Bellvitge                24    24   41   20

17. Tortosa              24   25  50  17

18. Valls                      24    25   43   16

Tercera catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
CF ULLDECONA

2a catalana: ¿Cambrils Unió campió?
Cambrils Unió: regularitat total. És el segon equip més golejador i el se-

gon menys golejat i a casa està impecable, només ha cedit dos empats.
Fa olor de campió. 
L’Amposta és segon en solitari. Possibilitats de fer la promoció: un

75%.
El Camarles va perdre per primer cop a casa, en un dels seus pitjors par-

tits. 
Ull als descensos: el bo comença ara. 9 equips implicats. El Morell, que

estava gairebé liquidat, ja és el 5è millor equip de la segona volta. La Ca-
nonja s’ha reforçat; el Roda va guanyar a Vendrell...els equips ebrencs no
es poden dormir, com és el cas de la Sénia i Batea. La resta de rivals apre-
ten. Els que ho tenen molt complicat són el Catalònia i la Cava, equip
aquest que ha de guanyar 7 dels 10 partits que li queden per salvar-se.
Demà dissabte, primera final a Morell. Gran ratxa de l’Amposta, 9 partits
sense perdre. L’Ulldecona, 7. El Gandesa, 6. I el Batea, 4. 

*José Mari Aliau, míster del Jesús i Maria, no va poder estar a la banqueta diumenge a
Corbera per una senzilla raó: va córrer la marató a Barcelona (42 km), amb un gran temps
3 h i 19 minuts. És un gran esportista.
*Ull a l’Ulldecona: fa 7 setmanes que no perd, és cinquè. Demà visita el líder, amb baixes
importants. Li queden, a més, partits amb molta salsa per Teixidó: Amposta, Camarles i la
Cava.
*La bona notícia per als equips de Segona catalana és que no seran 4 els descensos d'equips
de la província perquè la Rapitenca, excepte desastre, està salvada. En la primera volta, 5
victòries i en la segona, ja en porta 4.
*Miguel Reverté va causar baixa a la Cava s’està plantejant deixar el futbol encara que no
ho té decidit. És un tros de jugador i per on passa fa gols.
*Fa poques jornades dos entrenadors van aixecar els braços des de la banqueta en desacord
per l'arbitratge, simbolitzant que els estaven robant.
*El Roquetenc, en els últims 119 partits disputats en les últimes 7 temporades fora de casa,
mai ha empatat a zero.
*Que un equip faci el llançament de centre a la primera part i també a la segona no és nor-
mal. Això va ocórrer en el partit Pinell-Godall. Un jugador local va protestar i l'àrbitre  va
ensenyar-li targeta.
*Vaig dir la setmana passada que el genuí Juanjo Rovira preparava una bomba. Si pensen
que serà el president del Tortosa no van per aquí els tirs. Seria l'home ideal però amb el MIC
i la seva empresa ja té molta feina. Per cert, que feia el divendres al matí prenent un cafè
amb Nando Crespo? Parlaven de futbol o de la vida.
*Perquè alguns àrbitres quan xiulen en algun camp en concret o segon l’equip xiulen dife-
rent; ¿és la pressió? Aquesta setmana va ocórrer en un partit de tercera Catalana.
*Hi ha un equip de Tercera catalana, amb limitacions d’efectius, que guanya partits. Només
hi ha un secret: li posen coll ..., això m'ho va dir el rival, que va perdre.
*Carlos Ferreres, jugador del Catalònia, va tenir una lesió al genoll i van haver de portar-lo
en ambulància. Al final no serà tan greu. És un 1 esquinç
*Partit Ascó B-Deltebre: els visitants van anar amb només 11 jugadors i al descans ja estaven
7-0. Els 11 jugadors visitants van marxar al vestidor. Però la sorpresa fou que no van jugar
la represa, diuen que estaven alguns lesionats.
*Dilla, el noi de Vallderoures, té molt bona relació amb l’Arnes ja que és el coordinador de
futbol base de l'Arnes-Vallderoures. Ja li aniria bé a l’Arnes tenir-lo fins el final de tempora-
da.
*Jo tenia l'esperança que el Tortosa se salvaria però després d'aquesta jornada, excepte
miracle, puc dir que és equip de Segona catalana. I amb aquest pas, quedarà cuer. Jo veig
positiu el descens per començar una nova etapa.
*El normal seria que cada entrenador estigui  entrenant a la seva localitat, liderant el projecte
local:  Xavi Cid, Guillermo Camarero o Nacho al Tortosa; Teixidó a la Rapitenca, Albert Bel
a l’Alcanar; Serrano a l’Ulldecona, el míster de l’Amposta B al primer equip on també podria
estar-hi Toni Sanchez, que entrena al Masdenverge . Són alguns dels casos. *El Camarles ha
fitxat a Juanra, crac del Sant Jaume. 

La 3a catalana en off
Mala temporada aquest any per als equips de la Terra Alta que estan a

la cua: Corbera, Pinell, Arnes i Vilalba. El Pinell ja ha sofert baixes i ses-
pera que pugui tenir altes.
L’Olímpic la passada temporada no va ser capaç d'estar 5 jornades in-

victe i ara ho ha aconseguit, amb l'arribada d'Andreu Cano que porta 5
partits sense perdre. 
No només marca Agus al Móra la Nova, també ho fan els altres juga-

dors. Tretze dels seus companys han mullat. Però el d’Agus és gal.làctic.
Torna a marcar de 3 en 3.
El Godall, tot i no tenir el seu crac, Xescu, que se'n va anar a la Cava,

està en ratxa. En les últimes 4 jornades, només una derrota. A la segona
volta només dos equips estan invictes: Jesús i Maria i Perelló.
La meva aposta és que al final no seran 3 els descensos d'aquesta ca-

tegoria, en seran 2. 
Lliga sentenciada: ascensos liquidats i Arnes i Vilalba amb moltes pos-

sibilitats de baixar. Ens queden 10 jornades amb pocs al·licients, només
una mica en els descensos. I també per quedar el més amunt possible. 

POL (Olímpic)

AGUS (Móra la Nova)

CARLES (Amposta)

ELLIOT (J i Maria)

VILARROYA (Batea)

SABATÉ (Rapitenca)
ERIC BRULL (Perelló)

GUSTAVO (Ulldecona)

CRISTIAN DIAZ (Ametlla)

CRISTIAN VALLÉS (Gandesa)

ÀLEX ALEGRE  (Aldeana)
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CF Batea

TOT EL FUTBOL BASE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

FILIAL

Nº16

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CD Roquetenc.

2018

ALEVÍ  

BENJAMÍ PREBENJAMÍ 
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DIVENDRES 16
DE MARÇ
DE 2018

diarimés
ebreGASTRONOMIA
21www.mesebre.cat

FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Llenguados al cava· 

VALORACIÓ

Si els filets de llen-
guados superen els
100 grams per uni-
tat, no posaria els
llagostins, ja que
ens passem de pro-
teïnes. En el cas que
siguin justes les
racions dels filets,
llavors sí que us
aconsello que hi
poseu els llagostins.
Recordeu de fregir els llenguados amb oli
d'oliva i per immersió, és a dir, que no
quedi cap superfície del peix amb contacte
amb l'aire. També una opció és coure'ls al
forn per millorar la digestibilitat, perquè la
conjunció d'oli, nata i cava, fa que sigui un
plat de difícil digestió.

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

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
· 4 filets de llenguado o llenguados sencers
· 1 ceba
· 1 pastanaga
· 100 ml de cava Brut Nature Reserva
· 100 ml de brou de peix
· 200 ml de nata líquida
· Oli d'oliva, sal i pebre
· 12 llagostins pelats que siguin una mica grans (optatiu)

PREPARACIÓ:
Salem i enfarinem els llenguados i els fregim per les dues
cares en una paella amb oli. Els reservem en una cassola.
Ratllem la ceba i la pastanaga o les tallem a dauets petits
o a la juliana. Les fem fregir a foc baix en una paella amb
oli d'oliva. Salem. Afegim el cava, deixem reduir i afegim
el brou. Seguidament, la nata líquida. Rectifiquem de sal
i hi posem pebre al gust. Deixem uns 3-4 minuts al foc.
Aboquem aquesta salsa a la cassola on tenim els llengua-
dos i ho deixem que bulli uns minuts més, fins que la salsa
hagi espessit. Optatiu: Enfilem els llagostins: 3 en cada
broqueta i els salpebrem. Els fem a la planxa, volta i volta
i servim de seguida. Bon profit!

LA RECEPTA
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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

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica que tindràs més d’una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tranquil
has de  dur  una vida  ordenada.

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser ara puguis  seduir  a la
persona que t’interessa .Si practiques esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Taure
20/4 al 19/5

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convida  a
treure  la teva  part més seductora. Respecte  a la
teva salut, en l’actualitat et trobes en un bon
moment  de forma.

En assumptes d’amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs ple d’encant. Respecte  a la
teva salut, la força que tens en aquest moment
si no  la utilitzes bé pot desgastar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes d’amor  és important  que sàpi-
gues gaudir dels petits detalls que t’ofereix  la
vida en aquest moment. Fes-te una revisió,
vés amb compte amb l’excés de colesterol.

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equilibri
i unacomunicació que sigui més autèntica.
Respecte a la teva salut, avui tot transcorrerà
amb bastant  placidesa.

Cranc
22/6 al 21/7

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva parella.
Avui  no vols que res es quedi en l’aire. Per per-
dre els quilos que et sobren has de  ser més
intel·ligent a l’hora  d’alimentar-te.

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el contacte
amb  persones noves del sexe oposat. Respecte
a la teva salut, el teu ànim serà  alegre, de molta
confiança  en tu mateix.

Lleó
22/7 al 22/8

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d’avui per dedicar-hi més  temps
i sobretot més atenció a la teva parella.
Respecte a la teva salut, intenta millorar  o afi-
nar  més en els hàbits alimentaris.

Verge
23/8 al 21/9

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més passió en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis seduir  tan  fàcil-
ment. Confia en la teva experiència en matèria
d’amor. Seràs més feliç si et retires per un temps
del món competitiu laboral.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES LLOGA PIS 

TOTALMENT 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
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT

d'aplicador de produc-
tes 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

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
experiència
per a les
zones

d'Amposta,
Tortosa, Aldea
i St. Carles de
la Ràpita.

TELÈFON:

977 
718 
088

LLOGUER 
PÀRQUING 

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

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

Vols anunciar-te a              
?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS
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