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El PP proposa al PSOE un Pacte Nacional de l’Aigua amb nous transvasaments

La commemoració del Dia Mundial de l’Aigua ha arribat enguany entre noves amenaces de transvasaments.
Mentre això passa, cal destacar també que l'embassament d'Ulldecona es troba al 2,57% de la seva capacitat. Feia anys que no
es veia “completament sec”. P4

PEPO MORILLO

El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, ha ofert diàleg al Rei i al govern espanyol durant el
seu discurs inicial d'investidura, en la sessió plenària d'ahir dijous. El conseller destituït amb el 155, però, ha evitat
fer cap referència a la República. Sí que ha enviat un missatge de "tranquil·litat, confiança i seguretat" a la ciu-
tadania: "Ens hem preparat per aquest moment" i "amb les victòries venen els reptes, i el nostre és enorme".
Així mateix, ha demanat als diputats que siguin "dignes" de la victòria "a les urnes", sense concretar si es referia
a l'1-O o a les eleccions del 21-D. En qualsevol cas, la investidura està penjada a la decisió de la CUP.               

Turull ofereix diàleg a l'Estat i 
evita fer referència a la República

Alarmant



DIVENDRES 23
DE MARÇ
DE 20182

diarimés
ebre OPINIÓ

www.mesebre.cat

mésmésdiari

ebre
Edita:

DL: T-1610/2001 
D.Ebre (Ed. impr.) - ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) - ISSN 2564-8705  

MÉS EBRE

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz
MADPEN

Comunicació i premsa:
Irene Navarrete
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia
MADWEB

COL·LABORADORS

Edward Carter
Joaquin Celma

Rosa Vandellós Lleixà
Salva Balart
Lluisa Garriga

Eduardo Margaretto

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290
www.mesebre.cat

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 

El diputat republicà Xavier Eritja s’ha mos-
trat molt satisfet per l’aprovació, a la
Comissió d’Agricultura i Medi Ambient del
Congres, de la Proposició no de Llei sobre
la gestió integral dels sediments de la conca
de l’Ebre, que recull gran part de les
demandes de les organitzacions de la plata-
forma Campanya pels sediments. El text,
que va rebre el suport de tots els grups
excepte el PP, que hi va votar en contra, va
ser presentat de manera conjunta pels
grups Unidos Podemos – En Comú Podem–
En Marea,  Esquerra Republicana, PSOE i
PDeCAT. Eritja va exigir al Govern espanyol ‘que deixi de jugar amb el
futur del Delta i compleixi el mandat d’impulsar un Pla de Gestió Integral
dels sediments de la conca de l’Ebre’. El diputat va alertar sobre ‘l’ame-
naça i el perill de desaparició que pateix el Delta per la manca de sedi-
ments’ i  va fer una crida a ‘actuar de manera adequada perquè, si no, el
Delta està condemnat a desaparèixer’. 
Com a exemple, va citar el recent estudi fet públic per la NASA que
adverteix que el 40 % de la superfície del Delta pot quedar inundada pel
mar Mediterrani l’any 2100. 
El diputat va apuntar els diversos factors que motiven aquesta situació:
la retenció de sediments als embassaments de Riba-roja, Mequinensa i
Flix; la manca de cabal del riu, els fenòmens de regressió i subsidència i
l’augment del nivell del mar a causa del canvi climàtic. 
La PNL aprovada al Congrés demana crear una Comissió política i tècnica
formada per tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i
cadascuna de les comunitats autònomes afectades, i per representants
dels moviments socials per estudiar la problemàtica i les oportunitats de
gestió dels sediments en el marc d’un Pla de Gestió Integral dels sedi-
ments de la conca de l’Ebre. A més, s’insta el Govern i la CHE a inspec-
cionar els mecanismes dels embassamentS de Mequinensa, Riba-roja
d’Ebre i Flix, amb especial atenció als desaigües de fons, i revisar abans
que acabi el 2018 els protocols d’actuació de la gestió i explotació dels
grans embassaments, amb especial atenció a la seguretat.

‘Exigim al Govern espanyol que deixi de
jugar amb el futur del Delta”

“HA D’IMPULSAR UN PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DELS SEDIMENTS”

Editorial TORNA EL CANVI D'HORA

Sempre ens han dit que el motiu del canvi d'horari és per l'estalvi energètic. Ara bé, és
cert? El que més sorprèn és que, havent-hi tants dubtes entre la població, mai s'ha
escoltat a cap govern plantejar mínimament la possibilitat d'eliminar el canvi d'hora o ni
tan sols considerar l'opció? És molt estrany... L'argument que, aparentment, justifica la
mesura és el famós estalvi energètic però, segons Xavier Sala i Martin, reconegut eco-
nomista i actualment professor de la Columbia University de Nova York, resulta que -
això de l'estalvi d'energia no és del tot cert, a més és molt difícil saber realment els efec-
tes que té el canvi d'hora-. Es podria pensar que hi ha 24 zones horàries al món, que
corresponen a la quantitat d'hores que la Terra gira sobre si mateixa. Error: n'hi han 39,
de vegades separades per 30 o 45 minuts. Lluny d'estar en línia recta, el mapa de zones
horàries és un autèntic trencaclosques, responent a consideracions més polítiques que

geogràfiques. Per exemple, la Xina, té una única zona, mentre que cobreix sis zones
horàries i Corea del Nord ha canviat els seus rellotges per mitja hora el 2014 per tenir
"el seu" horari.La majoria de països (173) mantenen la mateixa hora durant tot l'any.
El primer argument a favor de canviar l'horari, és l'estalvi energètic aconseguit mit-
jançant la reducció de la il·luminació nocturna. Però els opositors argumenten que,
aquestes hores d'il·luminació artificial a la nit es compensen en gran part per les despe-
ses addicionals de calefacció al matí. Per altra banda, segons un estudi dels EUA, el canvi
d'hora a l'estiu incrementaria els atacs cardíacs, el dilluns següent "a causa de l'estrès
induït". Per contra, el canvi a l'hivern redueix la xifra d'un 21%. Bé, a part del possible
estalvi energètic, lo que sí està clar és que som natros els sofridors d'aquests canvis, i els
que patim els canvis del bioritme del nostre cos, la son i l'estat d'ànim. 

Des de la regidoria de
Festes de l’ajunta-
ment de l’Aldea es
valora molt positiva-
ment la XI Diada de
l’Arròs Col i Fesols,
que enguany canvia-
va de data i es feia
fins el 18 de març. El
pavelló poliesportiu
es va omplir una
vegada més  per gau-
dir d’una diada com-
pleta per tota la famí-
lia, on els actes
començaven de bon mati amb la tirada de bitlles, inflables pels
més petits , parades  d’artesania a l’avinguda Francesc Robert
Graupera, ballada de jotes, el posterior repartiment del plat
d’arròs col i fesols, el conyac cremat, el ‘súper bingo’ dels quin-
tos i el concert amb Miquel del Roig, feien d’una diada plena-
ment consolidada i amb molta acceptació popular .

XI DIADA 
ARRÒS COL I FESOLS

A L’ALDEA, DIUMENGE PASSAT

Adif va aprovar el projecte de construcció per a la implanta-
ció de l’ample de via estàndard al corredor del Mediterrani,
tram Castellbisbal-Múrcia, Subtram Vinaròs-Vandellòs. Per
això, se sotmet aquests dies a exposició pública la relació de
béns i drets afectats l’expropiació dels quals és necessària per
a l’execució de les obres. En el cas d’Ulldecona, hi ha 10 pro-
pietats afectades, que van dels 2 fins als 231 m2.

Un total de 10 propietats 
queden afectades al terme d’Ulldecona

PER LA IMPLANTACIÓ DE L’AMPLE EUROPEU AL CORREDOR DEL MEDITERRANI

Al Perelló han
celebrat un
dels actes més
entranyables
de l’any. Es
tracta d’un
homenatge a
tots les nas-
cuts i nascudes al municipi durant l’any 2017. Entre
d’altres coses l’acte ha de servir perquè els nadons que
hi participin comencin a sentir-se arrelats i creïn un
sentiment que ajudi al Perelló a continuar poblat quan
se facin grans (noticia d’ebredigital.cat)

Homenatge als nounats del 2017

AL PERELLÓ

Avui divendres dia 23 de març Amposta celebra el Dia
Mundial del Teatre i Circ, de mans de l’Escola de teatre
i circ d’Amposta que, com cada any, es suma a la cele-
bració d’aquesta jornada, realitzant un conjunt d’actes
per commemorar aquesta data tant significativa i rea-
litzar la lectura a les Terres de l’Ebre, del missatge inter-
nacional del Dia mundial del Teatre. En aquesta cin-
quena edició, els actes es realitzaran a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
D’altra banda, dins de l’actualitat municipal, dir que les llacunes de l’encanyissada i de
la Tancada estrenaran esta Setmana Santa una nova senyalització per indicar als visi-
tants la ruta circular que envolta aquests dos espais naturals.

Amposta celebra el Dia Mundial del Teatre

AVUI DIVENDRES
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Consum mitjà (l/100 km): 4,8. Emissió de CO2 (g/km): 109.
* PVP recomanat a la Península i les Balears: 16.900 € per a un Golf Edition 1.0 TSI 81 kW (110 CV) (inclou IVA, transport, impost de matriculació, 
descompte de marca i concessionari i bonificació de Volkswagen Finance), si es finança a través de Volkswagen Finance EFC S.A., segons les condicions 
contractuals, un capital mínim de 12.500 €, amb una permanència mínima del finançament de 36 mesos. Inclou 4 anys de manteniment Volkswagen 
LongDrive durant 4 anys o 60.000 km (el que succeeixi abans) sense cost addicional per a vehicles finançats. El servei contractat restant comporta cost 
addicional. Volkswagen Long Drive és una marca comercialitzada per Volkswagen Renting S.A. Oferta vàlida fins al 30/11/2017, tret que es produeixi 
alguna variació en les condicions del preu del vehicle. Model visualitzat: nou Golf Sport amb equipament opcional.

Fem realitat el futur.

Tot i que una mica d’ajuda mai va malament. Gamma Golf des de 16.900 €*.

Control Gestual

Cotxe connectat amb Car-Net

Quadre de comandaments digital

Trucada d’emergència

NO 
NECESSITES  
UN  
GOLF.

Assistent per a embussos

Assistent d’aparcament

Sensor d’angle mort

4 Anys de Manteniment 
Volkswagen Long Drive

Merkamotor Tortosa Ctra. C42 Km 10 - Tel. 977 446 116 - 43500 Tortosa www.merkamotor.com www.facebook.com/MerkamotorTortosa

            

El Govern espanyol no alliberarà 
l'AP-7 entre Tarragona i Sagunt

Es liciten 5 noves rotondes. La plataforma veïnal de l’N-340 exigeix novament una reunió amb Iñigo de la Serna 

El senador Miquel Aubà
ha registrat nou pregun-
tes per escrit al Govern
espanyol sobre les obres
pendents del Pla de
Restitució Territorial i
sobre la represa de la
descontaminació de
l’embassament de Flix. 
‘Davant l’acord de
l’Ajuntament de Flix i la
preocupació mostrada

pels veïns, demanem al
Govern que ens expliqui
els sistemes de control i
els protocols mediam-
bientals de l’aire que
implementarà abans d’a-
questes obres’, ha afir-
mat el senador.
Aubà ha manifestat que
‘la manca d’un calendari
per executar les obres del
Pla de Restitució, paralit-

zades des de l’any 2016,
i la necessitat que tenen
alguns municipis que es
portin a terme per asse-
gurar un abastament i
distribució òptima de l’ai-
gua potable requereix
d’unes explicacions que
fins ara el Govern espan-
yol no ha donat’. 
És per això que el sena-
dor també pregunta si el

Govern pensa fixar algu-
na priorització a l’hora
d’implementar les obres.
De les quaranta-quatre
obres que inclou el Pla de
Restitució Territorial,
entre les quals hi ha cap-
tacions d’aigua, pous,
conduccions i dipòsits,
només se n’han executat
tretze; la resta, trenta-
una, es troben pendents

d’adjudicació, de licitació
o execució. 
El senador republicà ha
demanat una reunió
immediata amb la
Secretària d’Estat de
Medi Ambient, María
García Rodríguez, per
accelerar i prioritzar les
obres del Pla de
Restitució que són de
més urgència.

Aubà demana informació al Govern sobre el Pla de Restitució i els controls de l’aire 
en la represa de la descontaminació de l’embassament de Flix

Els diputats del PSPV-PSOE al Congrés han
informat que el govern espanyol no té entre
els seus plans l’alliberament de l’autopista
AP-7 en els trams entre Tarragona i Sagunt
a partir del 31 de desembre del 2019, quan
venç la concessió d’explotació.
A més, el Ministeri de Foment ha iniciat la
licitació de cinc noves rotondes al tram
ebrenc. Preveu invertir més de 2 milions
d’euros per fer-les. La mesura de noves
rotondes arriba quan encara no s’ha aplicat
el paquet de bonificacions d’entre el 40 i el
50% a vehicles pesants i gratuïtat pel tràn-
sit intern dels veïns de les Terres de l’Ebre.
Segons l’ACN, aquesta  inversió que no ha
agradat gens a la plataforma veïnal que exi-
geix la gratuïtat de l’AP-7. 
Els veïns que tallen cada setmana l’N-340,
consideren que és una manera de trinxar el
territori i lamenten que encara no s’hagi
alliberat l’autopista. 
Així mateix, reclamen una reunió amb el
ministre Íñigo de la Serna que, malgrat les
diverses peticions, encara no s’ha fet. Per
altra banda, coincidint amb la celebració de
la Volta Ciclista de Catalunya, van proposar

a la resta d’entitats socials i moviments
cívics ebrencs una Volta «simbòlica» 2.0 per
assenyalar, per etapes, totes les agressions
que pateix el territori, des de les infraestruc-
tures, a les nuclears, el Castor, el transvasa-
ment de l’Ebre o la contaminació de Flix,
entre altres. «Estem treballant conjunta-
ment perquè veiem que no manen els par-
tits polítics, sinó que són simples actors, que
ens sagnen a tots mentre manen les empre-
ses», ha denunciat el portaveu Llorens
Navarro. «Les promeses de fer autovies
només són un postureig», deia el portaveu
dels veïns. «Podem posar a tots els partits
polítics, en aquesta lluita perquè no des-
trossin l’N-340, però s’han quedat molt
muts. És molt fàcil sortir a dir que no ho
volen però no prendre cap mesura. Tallar-la
no és la millor manera però és la manera
d’aportar informació a la gent», defensava
Navarro. De fet, com també ha apuntat el
portaveu Àngel Porres, han lamentat que
cap alcalde ebrenc hagi presentat al·lega-
cions a la construcció de les rotondes. Ni en
les dues primeres que es van fer el 2016, ni
amb la licitació de les cinc que s’acaba de

fer pública. 
“N’hi ha que diuen que lamenten que
encara no s’hagi solucionat la gratuïtat de
l’AP-7, però poc més fan”.

L’extresorer de La Cala
per la Independència
(ANC), Ramon
Gonzàlez, ha estat san-
cionat pel tall de trànsit a
l’AP-7 del 3 d’octubre. El
Departament d’Interior li
ha comunicat l’obertura
d’un procediment san-
cionador com a «pre-
sumpte responsable»
d’organitzar la concen-
tració a l’autopista, al
seu pas per l’Ametlla de
Mar, durant l’aturada de
país. Segons la Cala
Ràdio, la denúncia se li
ha expedit perquè el
consideren promotor del
tall de l’AP-7 en els dos
sentits de la marxa, i es
considera una infracció
per l’afectació que va
suposar al trànsit, amb
retencions de fins a 4
quilòmetres. Gonzàlez
ha anunciat que presen-
taran al·legacions i que
la sanció està en mans
dels serveis jurídics de
l’Assemblea Nacional
Catalana.

Tercera sanció a un
membre de l’ANC

I reclama conèixer la quantitat econòmica executada el 2017 de la partida prevista als Pressupostos Generals, tant per al Pla com per a la descontaminació

Llorenç Navarro, un dels portaveus 
del moviment veïnal.

Miquel Aubà.
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EN UN MINUT

*TORTOSA: el dia 15 de
març de 2018, es va
constituir el grup de iaies
i iaios de Tortosa per la
Llibertat i els Drets
Humans. La primera
concentració serà el
dilluns 26 de març a les
20h a la Plaça de
l'Ajuntament.

*TORTOSA: Enric Roig,
portaveu del grup muni-
cipal del PSC, transmet a
la Comissió d’Espai
Públic de l’Ajuntament la
preocupació dels veïns
del barri de Sant Llàtzer
per l’excessiva velocitat
dels vehicles que circulen
per l'avinguda Canigó. El
regidor d’espai públic ha
rebut la proposta amb el
compromís d’estudiar
algun tipus de solució a
aquesta demanda veïnal. 

*MOVEM TORTOSA
reclamarà un ús adequat
de les xarxes socials de
l’Ajuntament davant “de
la deriva propagandística
i partidista de les últimes
setmanes: “amb una
identificació total dels
perfils oficials de tot
l’Ajuntament amb la
propaganda del govern i
de les accions de l’alcal-
dessa”.

*BITEM: Convergència i
els Republicans de Bítem
rebutgen reclamar a la
Generalitat el deute pen-
dent amb la llar d'infants
municipal. La portaveu
del PSC a l'EMD, Tere
Castellà, ha titllat de
“lamentable” el fet que
el govern renunciï “a uns
diners que corresponen
per llei a l'escola bressol
del poble de Bítem”.

Més Notícies

L'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, va pro-
nunciar la tarda-nit del
dilluns 19 de març una
conferència al Teatre
Auditori Felip Pedrell,
davant d'una nombrosa
audiència. Roigé va des-
tacar en el text de la seva
al·locució, les que han de
ser les línies clau del seu
mandat i cap on a d'anar
la ciutat en els pròxims
anys. L'alcaldessa va
posar especial èmfasi en
polítiques de moderació
de la pressió fiscal, la
marca de ciutat, l'assoliment de la gratuïtat de l'AP-7 per a les Terres de l'Ebre, el
by-pass ferroviari i la reivindicació de l'estació del TGV, la implementació de més
carrils bici a la ciutat, la promoció de l'ús del transport públic i dels aparcaments gra-
tuïts en superfície als barris, l'aposta pel vehicle elèctric amb més punts de recàrrega
gratuïts per als usuaris, la dotació de contenidors intel·ligents de residus, la genera-
ció de més sòl comercial i residencial a la zona dels Portals, la recuperació del barri
del Castell, l'ampliació del Teatre Auditori o la creació de l'espai de trobada que ha
de representar la futura plaça davant de la catedral. “En pocs mesos finalitzaran les
obres del nou complex d'aigües: 2 piscines, spa, gimnàs, pistes de pàdel, solà-
rium...hi ha previst un nou camp de gespa artificial als Reguers, ampliarem el rocò-
drom i treballarem per aconseguir una nova pista d'atletisme”. L'alcaldessa, així
mateix, va animar a la ciutadania a construir plegats aquest model de ciutat, “és un
projecte col·lectiu, no només d’Ajuntament i de govern municipal”.

L’ampliació de l’escola Sant Llàtzer de Tortosa és
una obra a iniciativa del Departament
d’Ensenyament i de l’Ajuntament, després d’haver
analitzat conjuntament la futura manca d’espai, a
causa del seu creixement natural. La directora dels
Serveis Territorials d'Ensenyament, Manolita Cid, i
l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompan-
yades per la directora de l'Escola, Cinta Sales, han
donat a conèixer aquest dilluns l'ampliació del cen-
tre als mitjans de comunicació. L'alcaldessa ha
agraït al Departament que hagi tornat a apostar per
la ciutat per fer una nova inversió que permetrà
resoldre els problemes d'espai d'aquest centre.

En clau de futur, va destacar quines seran les principals línies d'actuació 

Ampliació de l’Escola 
Sant Llàtzer de Tortosa

Conferència de l'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé

El pressupost és de 407.927,76 euros 

El PP proposa al PSOE un Pacte Nacional de l'Aigua 
Amb nous transvasaments

La commemoració del Dia Mundial de l’Aigua arriba
enguany entre noves amenaces de transvasaments, i és
que el PP ha fet arribar al PSOE una proposta de nou
Pacte Nacional de l’Aigua en què apunta a les trans-
ferències d’aigua entre conques com a solució als dèfi-
cits hídrics que pateixen diverses zones de l’Estat. El PP
proposa estudiar la viabilitat tècnica, ambiental i econò-
mica de noves transferències d’aigua tot i que posa dues
condicions: que hi hagi consens suficient i que es garan-
teixi la preferència de conca que cedeix l’aigua. Però el
consens precisament és el que no va existir quan es va
plantejar el darrer transvasament de l’Ebre per part del
govern del PP presidit per Jose Maria Aznar l’any 2000.

Segons notícia de la SER, l’actual presidenta del
PSOE i ex ministra de Medi Ambient Cristina
Narbona ha explicat que el plantejament del PP
continua enfocant a una política d’infraestructures
per fer transvasaments i ha defensat que qualsevol
planejament hidrològic es faci tenint en compte el
canvi climàtic. També ha recordat que el transvasa-
ment de l’Ebre continua sent un engany. ”El trans-
vasament de l’Ebre no va tenir mai el suport de
Comissió Europea, en contra del que va afirmar i va
seguir afirmant el PP”, ha dit Narbona. La
Plataforma en Defensa de l’Ebre segueix en alerta
davant de les novetats que s’han produit. 

L'embassament d'Ulldecona es troba al 2,57% de la
seva capacitat, segons les últimes dades facilitades per
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a la qual per-
tany. Tot i les importants pluges i nevades caigudes
aquest passat mes en algunes poblacions properes a
l'embassament situat a la Tinença, aquest segueix sent
una de les zones de les Terres de l'Ebre on la sequera
persisteix d'una manera més notable. L'estat de l'em-
bassament es tot un atractiu per als visitants ja que la
falta d'aigua ha deixat algunes estructures que queden
enfonsades a la vista de tothom. Les antigues cases del
poblat del Pantà ja es veuen per complet, o el pont. Tot
un atractiu per als turistes, però també un malson per
als regants de la comarca, ja que aquest embassament

alimenta a més de 1600
propietaris de la comar-
ca i ara es veuen perju-
dicats per l'estat de se-
quera de l'embassament
que preveu propera-
ment el seu tancament.
Molts visitants apunten
que feia anys que no
veien l'embassament completament sec, concretament
segons hem pogut recopilar des de l’hivern de 2011,
quan el pantà va passar per una de les seves pitjors se-
queres, fins al punt de tancar el subministrament a la
Comunitat de Regants d'Ulldecona. 

L'embassament d'Ulldecona es queda 
al 2,57% de la seva capacitat

Després de celebrar amb alegria la Festa Major de la
Candelera i el Carnaval, l’Ametlla de Mar ja es prepara
per la 27a edició de la Fira Alternativa, que serà el tret
de sortida de la primavera. Un any més, La Cala s’om-
plirà de productes naturals i d’elaboració pròpia.
Enguany se celebrarà des d’avui divendres dia 23, fins

diumenge 25 de març i, com ja és habitual, els caleros
rebran als artesans vinguts d’arreu al centre de l’Ametlla
de Mar: des de l’inici del carrer Pau Casals, passant per
la Plaça Nova i fins a arribar a la Plaça Joan Miró a tocar
del mar. Els veïns i veïnes de l’Ametlla de Mar també
s’afegiran a la celebració i oferiran els seus millors pro-
ductes. “A partir de les sis de la tarda d’avui divendres
es podrà gaudir del bon ambient al poble”.

Amb la primavera, arriba la 
27a Fira Alternativa a l’Ametlla

L’alcaldessa, durant la conferència, a l’Auditori.
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* L’AJUNTAMENT des-
tina 20.000 euros a les
ajudes a l’emprenedo-
ria. Oberta la convo-
catòria per a sol·licitar
els ajuts a projectes
municipals d’autoocu-
pació, fins l’1 d’octubre. 

*ELS COMERÇOS s’a-
germanen entre ells dins
les activitats de la
Setmana del Comerç,
dins del pla de dinamit-
zació A la Vora.

*MOCIÓ de German
Ciscar per crear uns
ajuts econòmics als
malalts de càncer en
tractament que tinguin
uns ingressos inferiors al
salari mínim interprofes-
sional.

*ELS SOCIALISTES
demanen un municipi
amb accessibilitat uni-
versal com a dret de les
persones amb discapaci-
tat. Presentaran una
moció al ple del març on
demanaran el Consell
Municipal de la
Discapacitat, entre d’al-
tres coses.

Més Amposta

L’Ajuntament d’Amposta disposa ja
de l’avantprojecte del futur casal de la
gent gran i centre cívic. L’equipament
es construirà en una illa d’equipa-
ments pròxima al CAP, a la cruïlla en-
tre els carrers Sebastià Juan Arbó, el
passeig de la Generalitat i el carrer de
la Galera. L’avantprojecte ja enllestit
preveu que la superfície total construï-
da sigui de 1.400 metres quadrats en
dos plantes. A la planta baixa, a banda
de l’accés, es projecta el bar cafeteria,
els serveis i una gran sala polivalent de
més de 500 metres quadrats. També

hi haurà zona de magatzem u una pe-
tita cuina. A la primera planta, s’hi ha-
bilitarà una sala de reunions, un
gimnàs, dos despatxos i dos aules.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha
assegurat que el projecte donarà “res-
posta a una reivindicació històrica”
dels jubilats ampostins, actualment si-
tuats en un edifici de l’Hospital Co-
marcal que ha queda petit. 
Malgrat la voluntat d’iniciar les

obres al més aviat possibles, ja ha
anunciat que no quedaran enllestides
aquest mandat.

Amposta enllesteix l’avantprojecte del
nou casal de la gent gran i centre cívic

Tindrà una superfície total construïda de 1.400 metres quadrats

L’alcalde rapitenc, Josep Caparrós, ahir, en els seus parlaments
en la presentació de les Jornades.

Jornades Gastronòmiques de
l’escamarlà i l’ostra

A la Ràpita, del 6 al 23 d‘abril

L’ostra arrissada del delta de l’Ebre s’incorpora
enguany per primera vegada com a protagonista de
les noves Jornades Gastronòmiques de La Ràpita,
compartint cap de cartell amb l’escamarlà. 
Aquests dos productes mariners, entre els més preuats
de la Mar de l’Ebre, prenen el relleu a la galera i tin-
dran el pes principal en els menús que oferiran 10 res-
taurants rapitencs del 6 al 23 d’abril, a preus d’entre
28 i 40 euros.
Ahir dijous, a l’Espai Gastronòmic del Mercat munici-
pal, es van presentar les Jornades.
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*CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE: l'Oficina
Comarcal d'Informació al
consumidor (OCIC) del
Baix Ebre va atendre
durant el 2017 un total
1.561 consultes de consu-
midors i va tramitar 372
expedients de reclama-
cions, 16 queixes i 2
denúncies. 
La mediació directa de
l'OCIC amb empreses
implicades va resoldre
satisfactòriament per al
consumidor 185 reclama-
cions, el 47,68 per cent de
les 388 sol·licituds de
medicació fetes. Pel que fa
a la resta, 184 expedients
es van arxivar per no
haver prosperat, 11 es van
desestimar i arxivar, i 8 es
van traslladar a arbitratge.

*ÀGORA: l’economia
social, sostenible i respec-
tuosa amb l’entorn i les
persones es perfila com
una bona alternativa per
construir societats més
madures i responsables.
Amb l'objectiu d'afavorir i
potenciar aquesta nova
visió, l’Ateneu Cooperatiu
Terres de l’Ebre impulsa
ÀGORA Fira de
l’Economia Social i
Cooperativa, la primera
fira d’economia social al
territori. Se celebrarà els
dies 13 i 14 d’abril a la
Casa de Cultura
d’Ulldecona.

*EL MUSEU DE LA MAR
DE L’EBRE inaugura avui
divendres 23 de març l’ex-
posició ‘Anem a la platja’,
produïda per la Xarxa de
Museus Marítims de la
Costa Catalana.

*LO PATI – CENTRE
D’ART TERRES DE L’EBRE
ha obert la convocatòria
de la quinzena edició de la
Biennal d’Art Ciutat
d’Amposta (BIAM), un
certamen que arriba als
trenta anys de trajectòria
convertit en un potent
aparador de la creació
emergent del país.

*L’EBRENC MIQUEL
ESTEVE presenta com a
novetat per Sant Jordi la
seva primera incursió en
novel·la negra: ‘No deixis
mai de mirar el cel’.

Més
notícies

Infraestructures de
la Generalitat ha tret
a licitació el contrac-
te de serveis per a
l'assistència tècnica,
per a la redacció del
projecte bàsic i exe-
cutiu i la posterior
direcció d'obra de
les obres del nou
servei de radioterà-
pia de l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa. 
El pressupost de lici-
tació és de
219.387€ + IVA i
l’adjudicació es pre-
veu per al mes de juny. El programa funcional del projecte situat al
complex sanitari de l’Hospital Verge de la Cinta, preveu l’execució
d’un nou edifici oncològic que inclou un accelerador lineal d’última
tecnologia, que permetrà dur a terme tots els tractaments radio-
teràpics. D’aquesta manera, el servei de radioteràpia, ubicat actual-
ment al centre sociosanitari de l’Hospital de la Santa Creu de l’EMD
Jesús es traslladarà a l’Hospital de referència Verge de la Cinta de
Tortosa, que formarà part de la Xarxa Oncològica de Tarragona–
Terres de l’Ebre. La construcció del nou edifici se situarà en una
parcel·la enjardinada que hi ha a la sortida de l’aparcament de tre-
balladors i que està delimitada per les muralles i el vial principal
d’accés a l’Hospital. 

La unitat de discapacitats físics de la Residència ha obert por-
tes aquesta setmana. L’Onada ha confirmat que s’han pro-
duit les primeres admissions d’usuaris del servei. És la prime-
ra unitat d’aquestes característiques que funcionarà a tota la
demarcació de Tarragona. La residència calera és pionera en
oferir aquest servei, que compta amb 15 places dedicades -
14 de les quals són públiques-. Els primers cinc usuaris ja
s’han incorporat i s’espera que pròximament ho facin cinc
persones més. Aquesta unitat, ubicada al primer pis de la
Residència, està separada de la resta de l’edifici geriàtric i
compta amb un accés propi. És l’última àrea de l’equipament
que quedava pendent de posar en funcionament, després de
l’obertura el passat desembre. A hores d’ara, la majoria de
places concertades de residència assistida i de centre de dia
ja estan cobertes.

A licitació el projecte del nou
servei de radioteràpia 

De l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Obertura de la unitat de
discapacitats físics de L’Onada 

La Residència de l’Ametlla és pionera en oferir el servei

Ubicació del nou projecte.

La nova àrea jove del Bon Repòs comptarà amb un skate-
park i una pista esportiva més. L’Ajuntament ha confirmat
que s’han iniciat els treballs per convertir l’edifici del parc
en un casal de joves, especialment pels adolescents. A més,
per evitar que l’espai perdi el servei de bar s’instal·larà una
guingueta. En les reformes de l’interior de l’antic bar s’ha-
bilitarà una zona diàfana per a la realització de les múltiples
activitats de les associacions juvenils, i s’adaptaran els ser-
veis per a persones minusvàlides. Tanmateix, es mantindrà
la zona exterior de l’edifici per poder realitzar activitats a
l’aire lliure de cara al bon temps.

I una pista esportiva més

El parc del Bon Repòs de la Cala
comptarà amb un skatepark

Les obres al nou casal de joves ja han començat.

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, i el
director del Centre Associat de la UNED a Tortosa, Josep Maria
Franquet, van signar un conveni de col·laboració en representació
d’ambdues institucions per  fomentar l’accés a la cultura i el coneixe-
ment de les persones majors de 55 anys. Aquest és el tercer any conse-
cutiu que se signa. L’ens becarà els alumnes d’UNED Sènior per contri-
buir a finançar-los-hi el cost de la matrícula i, a la vegada, cedirà els
espais propis de la institució per a aquelles activitats relacionades amb la
iniciativa o amb l’activitat general del Centre Associat de la UNED. A
l'acte de signatura també van estar-hi presents la vicepresidenta comar-
cal responsable de l'Àrea d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports,
Elisabet Zapater, i el conseller comarcal d'Ensenyament, Josep Codorniu.

Iniciativa formativa adreçada als majors de 55 anys

El Consell Comarcal del Baix Ebre
col·labora amb UNED Sènior
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*EL CONSELL
COMARCAL DE LA
RIBERA D’EBRE orga-
nitza un curs d’ajudant
de cuina i rebosteria,
dins el programa
Ribera d’Ebre Viva,
per a persones en
recerca activa de feina
que estan inscrites al
Dispositiu d’Inserció
Sociolaboral de la
comarca.

*EL CONCURS DE
DIBUIX LA CLOTXA A
L’ESCOLA, del Consell
Comarcal de la Ribera
i els Serveis Educatius-
Centre de Recursos
Pedagògics de la
comarca, ja té guan-
yadors. El jurat ha
seleccionat l’auca titu-
lada “La Festa de la
Clotxa” com a guan-
yadora d’aquesta edi-
ció. El dibuix premiat
és obra de Xavier Pla,
Joan Escalera, Laia
Rebull, Adrià Bauló i
Daniel David Cloaba,
tots ells alumnes de 4t
curs de Primària de
l’Institut-Escola 3
d’Abril de Móra la
Nova.

*L’ENS COMARCAL
DE LA RIBERA també
va acollir les xerrades
d’Orientació Educativa
per a pares d’alumnes
dels instituts. Més de
cinquanta pares,
mares i alumnes, van
assistir a les xerrades
que es van fer aquesta
setmana a Flix i a
Móra d'Ebre. Aquestes
xerrades complemen-
ten la tasca que ja es
duu a terme en els ins-
tituts, així com a
l'Oficina Jove del
Consell.

Més 
notícies

La campanya Free Junqueras, impulsa-
da per amics i familiars d’Oriol
Junqueras per reclamar la llibertat del
president d’Esquerra i de la resta de
presos polítics catalans, ha recollit fins
ara més de 600 signatures d’ebrencs
mitjançant les paradetes que s’han fet
a diversos pobles. Entre les persones
que han signat el manifest, hi ha acti-
vistes socials com Manolo Tomàs,
Evelio Monfort, Dolors Róo i Manel
Alves; els pagesos Pep Suñé i Hilari
Curto; l’arquitecte Joan Manuel
Margalef; l’il·lustrador Ignasi Blanch,
l’advocat Josep Canicio , el cantant
Josep Bordes i el catedràtic d’universi-
tat, Josep Sánchez Cervelló. 
L’escriptor Andreu Carranza llegirà el
manifest durant el concert solidari que
se celebrarà el proper dissabte 24 de
març a les 18 h a Miravet. En
principi,el lloc escollit per a l’esdeveni-
ment és la plaça de l’Arenal, però si fa
mal temps es traslladarà al Casal
Municipal del mateix municipi.
També hi haurà la presència de l’ex-
presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, i del diputat Ferran Civit,
parella de la consellera exiliada

Meritxell Serret, representant
l’Associació Catalana pels Drets Civils,
que és a qui es destinaran els beneficis
del concert. Aquesta entitat aplega les
quinze famílies dels membres del
Govern cessat, a més de les famílies de
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 

Més de 600 ebrencs signen el
manifest Free Junqueras

El llegirà l’escriptor Andreu Carranza 

al concert de Miravet, demà dissabte

L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, ha reivindicat
que s’executin  més inversions a l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre durant l’acte d’inaugura-
ció de la nova Sala de Radiologia simple del centre
sanitari. Piñol ha mostrat la seua satisfacció per la
posada en marxa d’este nou equipament, dotat
amb màquines de darrera tecnologia i amb imatge
digital, que contribuirà a millorar el servei que l’hos-
pital presta als seus usuaris. Amb tot, l’alcalde ha
recordat que la inversió inaugurada, d’uns 140.000
euros, ha d’anar acompanyada de noves inversions
que millorin les instal·lacions i renovin els equips.
Ha assegurat que mentre no es practiquin les inver-
sions necessàries, continuarà reivindicant des de
l’alcaldia l’aplicació d’aquests recursos per a l’hospi-
tal.

S’inaugura la nova sala de
Radiologia de l’Hospital Comarcal

‘Es valora la millora, però en falten d’altres’

Aquest dilluns ha tingut lloc a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una reunió
dels responsables polítics de l’àrea d’influència de l’hospital morenc. Tots
ells han manifestat la seua preocupació per les notícies que indiquen que
es prorroga el termini de gestió per part del Grup Sagessa, liderat per l’A-
juntament de Reus, de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre més enllà de
l’abril de 2018, moment en què venç la concessió actual que ostenta Ges-
tió Comarcal Hospitalària, SA (Gecohsa), filial de Sagessa. L’alcalde de Mó-
ra d’Ebre, Joan Piñol, en nom dels reunits, ha explicat que les notícies sobre
la futura empresa Ebre Salut “no agraden gens”, ja que aquest ens públic,
en principi, només preveu en els seus òrgans de govern la presència de l’A-
juntament de Móra d’Ebre i del Consell Comarcal de la Ribera, una repre-
sentació que els alcaldes i presidents comarcals consideren insuficient, i
exigeixen la representació de les tres comarques al Consell d’Administració
d’Ebre Salut. D’altra banda, Piñol ha sigut clar en una altra reclamació:
“que facin el que hagin de fer, que comprin o que venguin Gecohsa, però
els 2,3 milions d’euros que es van prometre s’han d’invertir a l’hospital. Pagui qui pagui: Sagessa, la Generalitat o el Ministeri”.

La Ribera, el Priorat i la Terra Alta exigeixen les inversions promeses a 
l’Hospital de Móra d’Ebre i ser presents a Ebre Salut
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*L’AMPOLLA: diumen-
ge passat al Col·legi
Mediterrani (c. Girona,
2) es va celebrar l’acti-
vitat Versos contra la
violència. Hi van inter-
venir els següents poe-
tes: Elisa Sabater
Sànchez, Àngel Martí,
Jesús M. Tibau,
Montse Pallarés,
Ricardo Gascon,
Baltasar Casanova,
Fede Cortés, Conxita
Jimenez, Núria
Menasanch i Martí,
Enric Panisello, Mario
Pons, Màrius Pont i
Eduardo Margaretto.
L’acte fou organitzat
per l’Assemblea.cat de
l’Ampolla, Òmnium
Cultural i l’Ajuntament.

*L’AMPA DE L’ESCOLA
SANT JORDI de la Cala
impulsa un projecte de
millora dels espais
exteriors de l’escola per
convertir el pati en un
espai  on es pugui dur
a terme una educació
integral.

Més notícies

El 19 de març, quan es compleixen 50 anys des que un grup d’es-
peleòlegs del Club Excursionista de Gracia van descobrir les Coves
Meravelles a Benifallet, es dóna el tret de sortida als actes de la com-
memoració del 50è aniversari de les Coves. La celebració s’allargarà
durant els propers mesos i conclourà al mes de setembre, coincidint
amb la Festa Major de Benifallet. El programa inclou diversos actes i
activitats impulsats per l’ajuntament de Benifallet. L’alcaldessa, Mercè
Pedret afirma que “la commemoració del 50è aniversari del descobri-
ment de les Coves servirà com a revulsiu per a la promoció i divulga-
ció de l’interès cultural, patrimonial i històric de les coves. Des de l’A-
juntament s’ha preparat un programa d’activitats per tal que l’ocasió
sigui, també, motiu de celebració i orgull pels veïns de Benifallet”.  

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra
Zaragoza, acompanyada pel president i gerent de Baix Ebre
Innova, Josep Antoni Navarro i Antoni Galve, respectivament,
ha donat aquesta setmana la benvinguda a la quinzena d'alum-
nes que han iniciat el curs neteja en espais oberts i instal·lacions
industrials al Viver d'Empreses i Centre de Negocis de Camarles.
Es tracta d'un curs pioner, que mai s'havia fet fins ara a les
Terres de l'Ebre, amb una durada de 210 hores i 80 hores de
pràctiques professionals no laborals.
Els alumnes obtindran al final de la formació el certificat de pro-
fessionalitat en la matèria impartida, la qual cosa els hi permetrà
realitzar tasques de neteja en espais oberts i instal·lacions indus-
trials.

Benifallet celebra el 50è aniversari de 
la descoberta de les Coves Meravelles

Baix Ebre Innova forma alumnes 
en neteja d'espais oberts i
instal.lacions industrials

L’Ajuntament impulsa un programa d’activitats ‘És un curs pioner, que mai s’havia fet a les Terres de l’Ebre’

‘L’Aldea Horta del Delta’

La campanya ha començat amb la presentació del logotip

L’Ajuntament aldeà ha aprovat dins dels
pressupostos de 2018 una partida destina-
da a la promoció de l’horta aldeana. La
campanya amb el lema “L’Aldea Horta del
Delta” compta amb un logotip que està
present a totes les àrees de l’Ajuntament i
va ser presentat la setmana passada al
poble i dins del Consell de Participació
Ciutadana. “La pagesia i el comerç de pro-
ximitat que tenim en tanta quantitat i qua-
litat al nostre poble, sumat als actius turís-
tics, les torre de Guaita, l’Ermita, el Xoperal, o la coetera fan que el punt cero de la cam-
panya ‘L’Aldea Horta del Delta’ comenci amb la presentació d’aquest logotip”.

‘Reviscolem l’entorn a Campredó’

Plantada popular d’arbres, diumenge passat

Diumenge 18 de març es va
celebrar el dia de l’arbre a
Campredó amb la realització
d’una plantada popular per la
creació d’una franja verda entre
polígon industrial Baix Ebre i el
poble. Dins de la campanya
Reviscolem l’entorn a Campredó
es van plantar al voltant de 40
exemplars d’arbres autòctons del Mediterrani. La plantada va estar patroci-
nada per l’empresa YKK ESPAÑA, S.A., que va donar els arbres. Per aquest
motiu i per agrair la col·laboració de l’empresa es van plantar arbres d’origen
del Japó, Acàcia del Japó, Sòfora. 

acn
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Arriba una nova edició
d’Ull Va de Tapes, la
cita gastronòmica del
mes d’abril a
Ulldecona. En aquesta
ocasió, la proposta
passa per passejar i
tapejar per un total de
13 establiments del
nucli urbà. Es tracta de
Xocola’t, Bar Aries,
Montmar, La Masia, la
Taska de Sisco, la
Cantonada, lo Pontet,
la Plaça, Valverde, La
Pollera, Glop’s, El
Mosset i Alameda. Per
3 euros es podrà disfru-
tar d’una tapa prepara-
da per a l’ocasió i una
beguda (cervessa, copa
de vi D.O Terra Alta i/o
refresc). La ruta es
podrà fer tots els diven-
dres d’abril en horari de
18’30 a 22h. A més,
entre els participants
que omplin les butlle-
tes, se sortejarà un vol
des de l’Aeròdrom
Ulldecona i també un
sopar en un dels bars
de la ruta. Els clients,
per votació, són els que
triaran la millor tapa.

Ulldecona
Va de tapes

L’Ajuntament de La
Ràpita i l’Estació Nàutica
han presentat avui la
campanya Temporada
Alta, que crea tota una
oferta destinada específi-
cament a omplir d’activi-
tats els caps de setmana
al municipi també entre
els mesos d’octubre i
juny, és a dir, fora del fort
de la campanya turística
estiuenca. És la manera
de posar fil a l’agulla
amb un projecte concret
per atendre la necessitat, llargament reivindicada, de captar visitants
al llarg de tot l’any, trencant l’estacionalitat per tal que la demanda
s’ampliï al llarg de totes les estacions de l’any.
El teixit empresarial rapitenc, coordinat a través de la regidoria de

Turisme i de l’Estació Nàutica, llencen a través d’aquest projecte tot
un seguit d’ofertes d’activitats i preus de manera que el públic poten-
cial trobi cada cap de setmana una vintena de propostes que fer a la
Ràpita, en quatre sectors principals: la badia, sobre la qual pivota un
cada més ampli ventall d’esports i activitats nàutiques aptes per a tot
tipus de públic, el Delta de l’Ebre, la gastronomia i la cultura.
Setmanalment, les activitats programades per als caps de setmana

es poden consultar, junt a les ofertes, en aquest apartat específic la
web de l’Estació Nàutica: activitats Temporada Alta.
L’alcalde, Josep Caparrós, i el president de l'Estació Nàutica, Joan

Barberà, van fer-ne la presentació.

La Festa del Mercat a la Plaça arribarà enguany a la seua desena
edició. Serà del 17 al 20 de maig. Una efemèride que l’Ajuntament
d’Amposta vol commemorar amb dos actes destacats: el pregó
inaugural a càrrec de la que va ser regidora de Cultura quan es va
crear la Festa, Mar Panisello, i una rua final on desfilaran tots els
personatges que durant aquests anys han ajudat a recrear la festa.
Així ho ha avançat l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, en la roda
de premsa de presentació del cartell d’aquesta desena edició, obra
del jove dissenyador ampostí Adrià Merín i que torna a apostar per
una estètica modernista. ‘Cal destacar l’esforç de promoció exte-
rior que s’està fent de la Festa juntament amb la regidoria de
Turisme, Fires i Promoció Exterior’. 

Presenten a la Ràpita la
campanya ‘Temporada Alta’ La Festa del Mercat d’Amposta

compleix deu anys
Per atreure visitants tot l'any

Incorpora una rua de tancament amb tots els personatges

Sessió formativa al Consell
Comarcal del Montsià

Sobre els canvis de la Llei de Contractes

Està previst que durant l’abril torne a obrir portes

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i el Consell Comarcal del Montsià han portat
a terme una sessió formativa destinada a càrrecs
electes de la comarca amb l’objectiu d’aclarir con-
ceptes i conèixer les novetats que incorpora la Llei
de Contractes. Aquestes sessions pretenen que els
electes locals coneguin de forma resumida i bàsica
què implica la nova regulació contractual per a l’ad-
ministració local. La nova Llei de Contractes va
entrar en vigor el passat 9 de març. L’ACM, amb la
col·laboració dels ens comarcals, realitzarà entre
aquest mes de març i abril un total de 42 sessions
per arribar a tot el territori català. 

El nou mercat 
municipal d'Alcanar 
ja té Reglament

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar va aprovar per unanimitat, el Reglament del mercat
municipal. Aquest document estableix el marc legal pel qual s’ha de regir l'equipament i
determina l’ordenació, els drets i deures dels titular de les parades i el règim jurídic de la
concessió, entre altres aspectes. "Hem intentat dissenyar un reglament que s'adapte a les
peculiaritats de les parades i a  la realitat del nostre poble i que vetlle per aspectes tan
importants com són el relleu generacional i la permanència dels comerços locals", mani-
festa Jordi Monfort, responsable de l'àrea de Comerç. 
Està previst que durant el mes d'abril l'equipament torne a obrir les portes.



Nascut a Cornudella de
Montsant el 1964, però tortosí i
ebrenc per amor, Jesús M. Tibau
és, des de fa anys, un dels prin-
cipals activistes i dinamitzadors
de la literatura i la cultura de les
Terres de l'Ebre. Acaba de rebre
el Premi de Poesia Lluís de
Montsià atorgat per la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita.

Eduardo Margaretto: Durant la
teva trajectòria professional has
obtingut diversos premis i reco-
neixements, com ara el Mèrit de
les lletres ebrenques pel teu
activisme cultural, el Premi de
Narrativa Ribera d'Ebre de
novel·la, el premi Marian
Vayreda per un recull de contes,
i el Premi de poesia Terra de
fang. Però, què ha representat
rebre el premi de poesia Lluís de
Montsià?
Jesús M. Tibau: Rebo amb una
immensa il·lusió cadascun dels
premis, o cada comentari que et
fa un lector de forma individual.
Tant se val els anys que porti
escrivint o els llibres publicats; els
dubtes sobre la vàlua d'allò que
escric hi són sempre. A més, els
darrers mesos ha coincidit que
he vingut a La Ràpita diverses
vegades per a actes on es barre-
java la poesia i l'emoció, i per
això em feia molt de goig el sim-
ple fet de presentar-me al premi.

EM: Al meu entendre, els versos
premiats reflecteixen un anhel
de trobar un lloc on quedar-se,
la casa, però al mateix temps
tots els elements (la finestra,
l'armari, el llit...) que conformen
la llar transmeten desassossec.
Com t'enfrontes al fet poètic?
JMT: Com a escriptor en general,
m'agrada improvisar, deixar-me
portar per les paraules com un
joc, sense cap pretensió d'arribar
enlloc. I encara més en el cas de
la poesia, on l'emoció és l'ele-
ment primordial per a mi.
Normalment escric poesia esti-
rant d'un fil que no passa pel
cervell, sinó que surt directament
dels sentits. En aquest cas, el fil,
o l'excusa, han estat diversos
elements d'una casa inconcreta i
abstracta, per tal de donar certa
homogeneïtat al recull, dins de la
seva diversitat.

EM: Conec bé la teva capacitat
per a crear aforismes subtils,
però de profunda simbologia,

com La vida serà poesia o no
serà, Si la vida et dóna l'esque-
na, fes-li massatges o El món
camina amb paus de plom. Però
també has encunyat la paraula
'pobreta'... Tan malament està
la poesia?
JMT: Ha, ha! La poesia sempre
n'ha estat, de malament, i em
temo que sempre ho estarà.
Sempre són mals temps per a la
poesia, però la qüestió és que la
poesia sigui bona i imprescindi-
ble, per als mals temps, precisa-
ment.

EM: Deixant de banda la poe-
sia, sorprèn la versatilitat amb
la qual abordes la creació literà-
ria: novel·les, relats, articles de
premsa o fins i tot la realització
del guió i presentació literària
de Tens un racó dalt del món, a
una de les televisions locals, el
Club de lectura de Tortosa, els
diLLUMs d'arts al forn, entre
altres activitats.
JMT: Crec que tot forma part
d'un mateix conjunt, tot i que
des de punts de vista diversos. A
mi m'agrada jugar amb les
paraules, que em facin emocio-

nar, però també divertir, i una
manera de jugar és utilitzar-les
de maneres diverses, tot i que
sempre amb brevetat. Escriure,
llegir, compartir, difondre... tot
són accions del fet literari; unes
en una intimitat necessària, i
altres gaudint de posar-les en
comú.

ME: Fins i tot has creat un nou
gènere narratiu, el "nanoconte".
JMT:O a l'inrevés; ell m'ha creat
a mi. Molt abans ja hi havia
autors que escrivien contes
híper breus, d'un parell de línies
o menys, però amb el temps he
comprès que és un espai on m'hi
sento molt còmode, i que em
permet jugar, experimentar,
improvisar, i fer que el lector
també s'impliqui especialment.

EM: Parles sovint del fet creatiu
com d'un joc; és sempre plaent?
JMT: Normalment el tram final
del procés creatiu és íntim i soli-
tari, i no sempre fa baixada.
T'acostumes a trobar-te amb
obstacles, amb laberints on et
fiques tu mateix i d'on no saps
sortir. Massa sovint no t'agrada

allò que escrius, tens dubtes i
indecisions que t'emportes quan
baixes les escombraires o quan
camines a la vora del riu.
Llavors, mentre t'estàs movent,
veus el final que buscaves, o la
paraula exacta que encaixa a la
perfecció, i et sents molt feliç.
Per això, que ningú pateixi per
la meva salut mental si, de
sobte, em veu somriure pel
carrer mentre gravo unes parau-
les al mòbil.

EM: Sols implicar-te en nom-
brosos projectes vinculats a la
literatura i la cultura, per exem-
ple, Versos contra la violència.
Per què et fiques en tants pro-
blemes?
JMT: Mira qui parla! Ha, ha. La
veritat és que no sé per què, jo
mateix m'ho pregunto sovint.
Suposo que sento tanta passió
pels llibres, tantes les emocions
que m'han proporcionat, que
tinc la necessitat de compartir-
ho. Crec fermament que l'edu-
cació i la cultura han de crear
persones més humanes i, de
forma molt humil, intento fer la
meva aportació. A més, partici-

par en projectes conjunts és un
regal, sobretot si ho fas de
forma presencial, perquè la cre-
ativitat es multiplica, i perquè
vas creant una família literària
amb qui, després de tant de
temps, ja t'uneixen més lligams
emocionals que culturals.

EM: Sens dubte, resulta difícil
preveure quines seran les teves
properes aventures, però segur
que el teu cap ja remena nous
projectes.
JMT: Sempre, és impossible
parar! L'espectacle de la vida
m'espera a cada cantonada. No
sé ben bé per on em portarà la
literatura, i ara mateix tinc inè-
dits diversos llibres on s'hi tro-
ben poemaris, reculls de contes
per adults i infantils, una
novel·la, dietaris i altres artefac-
tes. Escric llibres a més velocitat
que els publico, i sovint em pro-
posen llamineres participacions
que m'és difícil rebutjar. A més,
tenim amics comuns, com ara
Ricardo Gascon, a qui no se'ls
acaben les idees. Sobretot, no
deixar de jugar mai amb les
paraules. 
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Eduardo 
Margaretto

Jesús M. Tibau 
LITERATURA DE PROP I TOT TERRENY

PREMI DE POESIA LLUÍS DE MONTSIÀ

El guanyador del premi de poesia Lluís de Montsià, Jesús Tibau, la regidora de cultura de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Èrika Ferraté,
flanquejats per dos membres del jurat. 

Foto: Eva Mascarell
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Isabel Carrasco

Natalia Guart
PRESIDENTA D'UNIÓ DE COMERÇ RAPITENC

PARLEM AMB:

Diumenge 25 de Març, a l'Edifici
Museu del Mar de Sant Carles de la
Ràpita, es celebraran les segons jorna-
des d'intercanvi d'experiències comer-
cials. Parlem amb Natalia Guart,
Presidenta d'Unió de Comerç
Rapitenc, que juntament amb
Pymeralia (agència de màrqueting i
dinamització comercial) i
l'Ajuntament de la Ràpita, organitzen
la segona edició d'Experiència Activa.

Més Ebre: Aquestes seran les segones
jornades d'Experiència Activa. Un
espai per compartir les diferents expe-
riències de les associacions de comer-
ciants i empresaris. Podem dir que és
un sector que s'ha de reinventar degut
als canvis d'hàbits de compra de les
noves generacions?
Natalia Guart: I tant, però crec que
sempre ens hem de reinventar, en
aquest sector, que és el meu, i en tots,
el que passa és que cada cop més el
nostre entorn està sotmès a canvis
molt més ràpids i és necessari que
siguem flexibles per adaptar-nos,
només així podrem avançar. La nostra
actitud és important i estar oberts a
tot, és a dir, evolucionar, i sobretot no
fer nostre el lema de "Jo ja ho sé tot"
perquè cada dia pots aprendre, i de fet,
si estem oberts, ens serà més fàcil
adaptar-mos als "nous hàbits".

ME: Quines serien els avantatges de
la compra de proximitat envers inter-
net?
NG: Evidentment, i del que es parla
sense descans, és del "valor afegit"
que podem oferir en la compra de pro-
ximitat, però no oblidem que Internet
també té els seus avantatges, per tant
no hem de pensar que és la nostra
competència, sinó una eina més per a
nosaltres, el petit comerç. Donem-li la
volta i fem-ne un bon ús. Està clar que
hem d'estar presents a la Xarxa i hem
de fer servir les noves tecnologies, elles
també ens aporten nous clients, i
nosaltres arribem a un radi molt més
ampli.

ME: Quines serien les accions que
s'haurien de prendre per fidelitzar els
clients?

NG: Agrair contínuament que entren
per la teva porta o per la teva web.
Agrair que s'hagin fixat en lo que tu
fas, tens o ofereixes, i això podem fer-
ho de cinquanta mil formes, cadascú
dins dels seus paràmetres i els seus cri-
teris i segur que seran encertats, ja que
qualsevol fet que mostri agraïment, és
bo.

ME: La importància de les associa-
cions de comerços avui.
NG: Ahir, avui i demà l'associacionisme
és positiu per poder dur a terme inicia-
tives, que per nosaltres mateixos, indi-
vidualment, serien impossibles. Entre
tots aprenem, però també ensenyem.

ME: Una jornada amb la participació
de diferents federacions i associa-
cions del territori com: Federació de
Comerç i Turisme de Deltebre, Unió
de comerç Rapitenc, Federació de
Comerços de la Sénia, Comerç de
l'Aldea, Associació de Comerciants
de Flix..., però no hi són totes. Per
què?
NG: No, malauradament no hi són
totes. Durant aquesta Setmana del
Comerç a Catalunya, participen un
bon nombre d'Associacions, no totes
és clar però, no perquè no els interes-
si o no ho necessiten, simplement
perquè es solapen en altres actes o,
en algun cas, perquè no hi poden

assistir. L'any passat van participar
associacions que aquest any, per dife-
rents motius, no podran vindre, però
moltes altres, repeteixen.

ME: Es parlarà de Campanyes de
dinamització, del present i futur de
les associacions i també es compar-
tirà alguns casos d'èxits. A més, són
unes jornades gratuïtes, i obertes a
totes les persones emprenedores i
curoses del seu negoci.
NG: Bé, a quin comerciant no li agra-
da escoltar a persones que han con-
vertit la seva idea en un negoci, i a
sobre, li ha anat bé! Necessitem que
ens motiven contínuament, i qui
millor que algú amb una empresa d'è-
xit. A més, si és algú a qui coneixem,
i el sentim proper, molt millor. És per
això que els invitats en qui pensem
són gent d'aquí. "del terreno" perquè
ens animem encara més, i fem nostre
allò que des d'aquí, des de les Terres
de l'Ebre, es pot fer. El fet de convidar
a les associacions és important per a
natros perquè ens enriqueix a tots.
Compartir experiències i analitzar, si
anem bé en les campanyes que por-
tem a terme i com no, compartir idees
també és important. Sense anar més
lluny, dins de la Setmana del Comerç,
vam celebrar una jornada d'intercanvi
amb L'Associació de Comerciants de
La Selva del Camp. Com a novetat
també, i juntament amb la col.labora-
ció d'Alumnes del Grau
d'Administratiu, i professorat de
l'Institut Alfacs de Sant Carles de la
Ràpita, i sota el Títol "Coneix el nos-
tre Comerç", ens han preparat un tre-
ball que s'exposarà durant la Jornada.
També hem creat aquesta pàgina per
a l'esdeveniment. El passat dia 19 es
va posar a disposició de tots els que
vulguin participar; http://experien-
ciaactiva.info.

ME: Una cloenda amb un dinar
Networking. Qui vulgui assistir-hi
haurà de reservar a aquesta web?
NG: Sí, un bon final per una jornada
tan enriquidora. A l'enllaç www.lara-
pitavip.com es pot fer la inscripció a
la Jornada i-o Dinar Networking. Vine
i participa! Ets important per a natros.  

PROgRAMA
9,30h. Inauguració
Benvinguda a car̀rec de: 
Sr Josep Caparròs
alcalde de Sant Carles de la Ràpita
Sra Natalia Guart
Presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc.
Sra Mercè Miralles

Directora Serveis Territorials d'empresa i coneixement a
les Terres de l'Ebre.
Sr Jordi Zaragoza
Director de Pymeralia.
10h. CaMPaNYES DE DINaMITZaCIÓ COMERCIal
associació de Comerciants el Tomb de Reus.
Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
Unió de comerç Rapitenc.
Banc Sabadell - patrocinador.
Modera: Cambra de Comerç de Tortosa.
10,45h. PRESENT I FUTUR DE lES aSSOCIaCIONS.
Federació de comerciants de Ribarroja d'Ebre.
Comerç de l'aldea.
Unió de Comerciants de Flix.
associació de Comerciants el Tomb de Reus.
Bestfreewiffi.com - Patrocinador.

Modera: Pimec Comerç
11,30h. COFFE BREaK
11,50h. COMPaRTIM alGUNS CaSOS D'ÈXIT
Tradicionarius.
Komercium - Institut Superior de Comerç.
Espai Haruna.
adede.
Video Et Voilà.
Modera: Pymeralia
13h. Teresa Cifuentes - Coaching Motivacional
13,30h. ClOENDa DE lES JORNaDES
Sra. Conchi Vizcarro - Regidora de Comerç
Sra. Muntsa Vilalta - Directora General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya. 
14h. DINaR NETWORKING al RESTaURaNT  llaN-
SOla (prèvia confirmació i reserva).
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Diumenge, sobre les 15 h, vaig rebre una trucada que
informava que el Martinenc, contra el Tortosa, havia ali-
neat indegudament a un jugador que estava al Vilassar
(3a divisió) i que tenia una sanció. Vaig buscar la infor-
mació i vaig fer les consultes que calia, coneixent l’arti-
cle 287 (punt 4). Llavors vaig informar de tot plegat al
president del Tortosa, ara en funcions, Arturo Llorca. En
aquell instant, Arturo no sabia la incidència. 
La notícia va saltar a Canal Terres de l’Ebre, diumenge
la nit, a Minut 91. I el Tortosa va impugnar el partit
dilluns la nit. Té raons per fer-ho. Un jugador sancionat
en competició estatal ha de complir la sanció abans de
poder jugar en categories regionals. La confusió està en
què hi ha un altre article que diu que si la sanció és per
acumulació de targetes, s’ha de complir en la mateixa
categoria. Però el cas que ens ocupa és el primer. ¿On
està el problema? El Martinenc al.lega que des de la
Federació es va autoritzar perquè el jugador fos alineat.
Aquí està el conflicte. Qui va assessorar potser no
coneixia l’article 287 (punt 4). I ara la Federació té una
prova de foc. ¿Hi haurà corporativisme i es defensarà el
federatiu que va autoritzar? O s’aplicarà el reglament?.
Això ja no és cosa meua. Jo només vaig informar i vaig
avançar la notícia. I no anava desencaminat. 

Michel 
Una impugnació que posarà

a prova a la Federació

Aquesta mateixa pregunta vaig fer-la la temporada pas-
sada només començar la lliga. I després va arribar el gran
culebró: va ser cessat Sergi, posteriorment Aleix i va arri-
bar com a salvador Isaac que, no obstant, també ha estat
destituït en aquesta campanya. Sembla que des que va
marxar Guillermo Camarero, que va estar tres tempora-
des, aquest club no té tranquil·litat. Sembla surrealista. El
Jesús i Maria, que estava a la 1a catalana la passada
campanya, va tornar en un tres i no res a la tercera cata-
lana. I potser en la propera jugui amb la Cava i que hi
hagi un derbi en una categoria que semblava gairebé
impossible per aquests dos clubs. Potser molts lectors no
ho sàpiguen. La Cava ha estat 12 temporades a Tercera
divisió i ja porta 25 consecutives a la 2a catalana. És a dir,
rècord Guines. Però això algun dia es podia trencar com
li va passar fa dues temporades a l'Alcanar.
La planificació de la Cava es va basar en un hibrid entre
jugadors més consolidats i altres del planter. No es va
encertar. I amb el tren en marxa s’han pres decisions que
han millorat el potencial de l’equip però la situació ja
estava complicada. A més, les baixes han assetjat en
moltes jornades. Jo desitjo que la Cava se salvi però cada
vegada ho té mes difícil. Necessita guanyar 7 partits dels
9 que li queden (Hospitalet, Amposta, Torredembarra,
Torreforta, Camarles, la Sénia, Ulldecona, Pobla i
Vendrell) i després esperar que el que promocioni pugi.
Com li pot passar al Tortosa, potser sigui bo un descens,
per començar de nou des de la tercera catalana, amb un
nou projecte i una nova il·lusió. Ara es podrien fer altres
valoracions però no és moment de tirar llenya al foc.
S’ha de donar suport a un club històric que mereix sal-
var-se. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Què li passa a la Cava?

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES

DE L’EBRE, programa reduït per la transmissió a les
23.30 h del partit Amposta-Camarles. Resums (més
curts) amb els gols: Gavà-Ascó, Rapitenca-Viladecans,
Tortosa-S Cristobal, Catalònia-la Sénia, Perelló-

Aldeana, Ascó B-Rapitenca B, Ebre Escola-Amposta B.
Intervindran: Cheikh (Ascó), Arturo Llorca (Tortosa),
Nando (Catalònia), Joan Mauri (Perelló), Roca (Ascó

B) i Sancho (Rapitenca B).

22.30 h

Dissabte, amb uns 30 socis al Centre Civic de Ferreries, es va
celebrar l’assemblea extraordinària en què el president del Torto-
sa, Arturo Llorca, i la directiva ja van fer oficial que no continua-
ran. L’assemblea va ser del tot tranquil.la, tot i la calamitosa tem-
porada, i es va percebre interés envers el futur del club. No va
sortir cap candidatura i, en aquest sentit, caldrà esperar unes set-
manes. Si no en surt cap (s’ha establert un període de presenta-
ció), avançat el mes d’abril es convocaria una altra assemblea i
s’hauria de muntar una gestora. Un dels punts candents fou el
tema econòmic. Es va explicar que el deute del club està sobre
uns 25.000 euros, als que caldria afegir-ne un altre per uns diners
que haurien posat 3 exdirectius anys enrera. Si es comptabilitzen
aquests, el deute llavors pujaria al voltant dels 90.000 euros. 

Assemblea extraordinària del CD Tortosa

L’Ascó va perdre a casa contra el Te-
rrassa, rival directe en la lluita per la
quarta plaça (0-1). Una derrota dolo-
rosa perquè el partit tenia doble valor,
però la realitat és que l’equip va estar
a l’altura. Va merèixer un millor resul-
tats. Al primer temps, el Terrassa es va
avançar 0-1 i el partit va estar igualat,
amb alternatives. Però a la represa,
l’Ascó va obrir el camp, va assumir ris-
cos i va bombardejar un Terrassa que
es va veure obligat a fer un pas enrera
i es va atrinxerar a prop de la seua
porteria. Faltes, córners...i també arri-
bades asconenques, amb ocasions per
haver empatat. No va poder ser i la
dinàmica negativa a casa continua. I
enguany està sent un dèficit que s’a-
cusa.
L’Ascó visitarà diumenge el Gavà,

penúltim classificat. Un partit nova-
ment decisiu per seguir amb opcions.
La quarta plaça està a 3 punts. No es
pot fallar. Cas de fer-ho, les possibili-

tats es començarien a esvair. I el dijous
següent, dia 29, rebrà a casa l’Europa.
Si es guanya a Gavà, el partit davant
de l’Europa serà una altra de les finals

que li quedaran al conjunt de Castille-
jo per poder arribar a la promoció
d’ascens i fer història. Hi ha vida. I, so-
bre tot, esperança. 

Amb el cap ben alt
TERCERA DIVISIÓ. LA QUARTA PLAÇA, A 3 PUNTS

L’Ascó no troba premi al seu gran esforç. Va perdre amb el Terrassa (0-1)

El partit de la
jornada

CANAL TE

Com també informem a la
plana 16, el partit de la
jornada de diumenge, a
Canal Terres de l’Ebre,
serà el Camarles-
Amposta, que es juga a
les 19 hores. Minut 91
serà més reduït i el partit
es transmetrà per la tele
ebrenca a les 23.30 h. 

El Tortosa va perdre al camp del Martinenc (1-0). Un par-
tit en el que va estar a l’altura, tot i la limitació (va anar ju-
venils a la convocatòria) i la situació complicada que està vi-
vint en tots els sentits, en l’institucional i en el deportiu.
L’objectiu és acabar amb dignitat. I això s’està aconseguint.
Cal dir que el partit, tal com va avançar Canal Terres de l’E-
bre diumenge la nit, s’ha impugnat per alineació indeguda
del local Ramon Rovira, jugador que va debutar, procedent
del Vilassar (3a divisió) i que estava sancionat per acumula-
ció d’amonestacions. El Martinenc al.lega que va demanar
informació a la Federació i que es va autoritzar al jugador a
poder jugar. És cert que l’article 286 diu que un jugador
sancionat per acumulació d’amonestacions, com és el cas,
haurà de complir la sanció en la mateixa categoria en què
ha rebut la sanció. I aquí s’agafa el Martinenc. Però atenció
que l’article 287 diu clarament que si un jugador rep la san-
ció en una categoria d’ambit estatal, no pot jugar en d’al-
tres territorials fins que no hagi complert la sanció. Aquí s’a-
faga el Tortosa, amb tota la llei. De moment, el partit està
incoat d’expedient a l’espera d’al.legacions del Martinenc.
La setmana vinent es resoldrà el conflicte.   

Partit impugnat

EL TORTOSA CAU AL CAMP DEL MARTINENC

La Rapitenca
va guanyar diu-
menge passat al
camp del Vista
Alegre (1-2),
amb gols de
Víctor Garrido.
El triomf, cinquè
en set jornades,
l’allunya del
descens. Va ser
un gran pas en-
davant.  Demà
dissabte (17h), la Rapitenca rebrà el Viladecans, equip que
lluita per l’ascens.  D’altra banda, informar que en els da-
rrers dies s’han sentit rumors de que pot haver un grup in-
versor que apostaria pel club rapitenc per la temporada vi-
nent, amb una empresa que s’instal.laria al municipi. Els
rumors, però, han estat totalment desmentits pel director
esportiu, Fernando Garcia. “A hores d’ara, no hi ha res de
cert d’això”, ha dit. 

Un grup inversor a la Ràpita?

UE RAPITENCA

L’Ascó va merèixer molt més, contra el Terrassa.
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El passat dissabte, 17 de març, i com
a acte de cloenda de la IV Setmana de
l’Activitat Física i la Salut va tenir lloc
el lliurament dels “Premis de l’Esport
Jesusenc”. 
Entre totes les mencions i reconeixe-

ments, fou distingit com a Millor Es-
portista Jesusenc de l’Any 2017 el pi-
lot JEREMY ALCOBA FERRER, cinquè

classificat l’any 2017 al mundial júnior
de moto 3 a les files del Junior Team
Estrella Galicia 0,0. Aquest any 2018
tornarà a fer el mundial júnior i com a
premi per la bona temporada anterior,
“el veurem córrer al màxim nivell en
l’elit del món al mundial de moto 3 en
les proves que es disputen a Catalun-
ya i a Espanya”.

El pilot Jeremi Alcoba, Millor esportista
Jesusenc de l’any 2017

Gala de reconeixements a entitats i persones del món de l’esport

La Festa de l’Esport aldeà, celebrada
al pavelló poliesportiu, va tornar a re-
conèixer l'esforç i el sacrifici dels es-
portistes del municipi. Enguany va es-
tar novament apadrinada per Enric
Adell, president del Consell Esportiu
del Baix Ebre.
El  guanyador individual  fou Yago

Gavilán Espinós del Club Nàutic Am-
posta amb la disciplina de Rem. Me-
dalla de bronze en 2+ sènior a Cam-

pionat d’Espanya, medalla argent en
8+ sènior al Campionat de Catalunya i
11a posició en 4- sènior amb la selec-
ció espanyola del Campionat del Món
SUB23.  D’altra banda els guanyadors
en conjunt foren el Grup Xou Juvenil
del Club Patí l’Aldea, pels resultats ob-
tinguts als campionats durant el 2017:
2ns al campionat territorial, 3rs Cata-
lunya, 3rs espanya, 5ens al campionat
d’Europa i 4rts copa d’Europa.

Yago Gavilán del Nàutic Amposta i el
Grup Xou Juvenil, els Millors aldeans

Festa de l’Esport de l’Aldea
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El Camarles va perdre contra
el cuer, l’Hospitalet (2-1). És la
tercera derrota seguida. Ara és
quart a sis punts de la segona
plaça. Xavi Cid, tècnic del Ca-
marles: “vam començar molt
bé, fent Robert el 0-1 i tenint
diverses situacions per a poder
marcar el 0-2. Sobre la mitja
hora el partit va equilibrar-se,
amb diverses interrupcions que
van trencar el ritme. Vam bai-
xar però, tot i això, Aaron va tenir una ocasió molt clara
en un córner. A la represa, vam sortir amb més intensitat
i pressionant dalt, per buscar encarrilar el partit. Però no
vam aconseguir-ho i l’Hospitalet, arran d’una jugada per
banda, va empatar. La veritat es que amb l’1-1 l’equip va
anar a guanyar, amb bona actitud i ganes, malgrat que va
ser més amb el cor que amb el cap, amb precipitació. La
reacció no ens va portar l’1-2 i, en canvi, en una jugada
amb indecisions nostres en defensa, ens van fer el 2-1,
amb un xut gairebé sense angle. El 2-1 no era just però
ara les errades ens penalitzen i cal dir que en afegit Ferre-
res va tenir una ocasió molt clara per empatar. Les dues
derrotes contra Morell i Hospitalet han frenat l’impuls.
Des de la visita a Cambrils que hem perdut eficàcia. Hem
de buscar trobar un punt de partida per a la recuperació
en el proper partit, que serà molt complicat, contra l’Am-
posta”.

Tercera derrota seguida

EL CAMARLES CAU AL CAMP DEL CUER, L’HOSPITALET

L’Amposta va golejar el Torreforta (4-0) i ja porta 9 jor-
nades sense perdre. És segon a 5 punts del líder i a 4 del
tercer. Diumenge visitarà el Camarles, quart classificat, en
el súper derbi de la propera jornada. 
Segons el tècnic Albert Bel, del duel contra el Torrefor-

ta: “vam fer un dels millor partits del que portem de tem-
porada. Un partit a priori molt complicat, davant d’un
bon equip, i en el que sabíem de la importància del ma-
teix perquè també sabíem els resultats dels rivals directes.
La veritat és que vam jugar amb molta intensitat i amb
molta serietat. En els primers 25 minuts, tot i no crear op-
cions, ja vam dominar el partit i la pilota. Arran del gran
gol d’Isaac, amb un tret des de fora de l’àrea, ja vam tenir
més possibilitats i a la represa, aviat, vam decidir amb el
2-0, fent, en general, una molt bona segona part, amb
dos gols més i altres ocasions”. Corella, lesionat, és baixa. 

Camarles-Amposta, el gran derbi

2A CATALANA. DIUMENGE VINENT A LES 19 HORES

El derbi entre el líder l’Ampolla i el Perelló va acabar amb empat. Partit travat en qué
els perellonencs van jugar més ben posats davant un líder espès, sense trobar-se a ell
mateix i recordant al davanter absent per lesió, David Gallego. El derbi va estar marcat
també pel criteri del jove àrbitre que va deixar amb deu els perellonencs al 33. L'Ampolla
també es quedaria amb deu, al 25 de la represa. Els perellonencs van fer més sensació
de tenir el partit controlat i van crear dues opcions a l’inici, en botes de Raul. També va
haver-hi una cessió al porter que no fou xiulada. I una centrada-xut al final que va poder
ser el 0-1. L’ocasió de l’Ampolla la tindria Regolf poc abans del descans, amb rematada
que va aturar Marc Andreu. Marc Perelló, jugador de l’Ampolla, admetia que “el Perelló,
en general, va estar molt ben posat i ens va dificultar el nostre joc”. Molinos, el tècnic
perellonenc, destacava “el treball de l’equip, fent un bon partit en l’aspecte defensiu i
reaccionant quan ens vam quedar amb deu”. Molinos no volia parlar de l’actuació arbi-
tral. Si que ho fa la junta, en un comunicat (plana següent). És el segon empat de l'Am-
polla. Només ha perdut un partit. És líder, a dos punts del Móra la N. El Perelló progres-
sa, sis jornades sense rebre cap gol i set sense perdre (5 victòries i 2 empats).

La Cava va perdre al camp del Morell, dissabte passat
(3-1). Era un partit contra un rival directe per la per-
manència, amb doble valor. I la derrota fou dolorosa. L’e-
quip, minvat en les darreres setmanes per les baixes entre
lesions i sancions, ha de refer-se diumenge contra l’Hos-
pitalet, en un partit en el que ha de guanyar si vol man-
tenir opcions de permanència. La situació es complica
perquè la Cava està en zona de descens directe i a set
punts de la de salvació. A més, cal considerar que poden
haver-hi compensacions i, per tant, a hores d’ara, la posi-
ció de permanència està a nou. 
La situació, amb cinc jornades sense guanyar, es com-

plica i per això el partit de diumenge contra l’Hospitalet
és un final per poder seguir amb opcions. Així mateix, un
triomf regeneraria a l’equip quan ara passar per un mo-
ment delicat. 

El Perelló frena el líder l’Ampolla (0-0)

3A CATALANA. DERBI TRAVAT I AMB POQUES OCASIONS

El Batea va empatar a casa, contra el Vendrell (1-1). Un
empat que és meritori perquè els vendrellencs van fer una
molt bona imatge, sent un rival molt complicat que va man-
tenir el 0-1 fins el 82. L’equip terraltí segueix en posició com-
promesa, per si hi ha compensacions. Des de Batea, del par-
tit, deien que “cal valorar l’empat perquè ens vam enfrontar
a un equip ben organitzat i que ens ho va posar molt com-
plicat, i més quan va començar millor i es va avançar en el
marcador, controlant el joc. Sobre la mitja hora, el partit es va
igualar i llavors ja vam tenir un parell de possibilitats”. A la
represa, deien des de Batea, “vam intensificar el domini però
ells es defensaven amb ordre i van tenir contraatacs amb op-
cions. La insistència va generar l’empat amb el gol de José
Luis, quan va aprofitar una pilota morta dins de l’àrea. Era el
minut 82. Es va intentar fins el final però no es va poder. Cal
valorar l’empat i l’esforç dels jugadors per assolir-lo”. 

El Batea salva un punt

A CASA, CONTRA VENDRELL (1-1)

El Gandesa va guanyar al camp del Catalònia (1-3) i
manté opcions per jugar la promoció. Són quatre victòries
seguides i set jornades sense perdre. És tercer. Per la seua
part, el Cata es manté en descens directe, lluny de la per-
manència. Els jesusencs van dominar més al primer
temps, quan el Gandesa no va estar còmode, tot i tenir
dos opcions clares. El Cata va tancar bé el joc interior del
Gandesa, que va tenir dificultats. I també va crear op-
cions, sense encert, principalment en els darrers minuts. A
l'inici de la represa, com és habitual en els locals a casa,
desconnexió i el Gandesa, més ben posat, va decidir amb
gols de Dilla i de Genís. Cristian faria el 0-3. Pau marcaria
l'1-3 definitiu. La il.lusió gandesana continua. Es vol fer
història, jugant una promoció d’ascens. I lluitar per la se-
gona plaça és l’objectiu, quan manquen nou jornades. El
porter Cristian Tomàs va debutar amb el Gandesa.

El Gandesa ja és tercer

VA GUANYAR AL CAMP DEL CATALÒNIA (1-3)

La Sénia, després de 4 jornades sense guanyar, no po-
dia fallar contra un Torredembarra que viu un moment
compliat per la seua situació. Es va presentar amb 10 (2
eren juvenils), mitja hora abans de començar. Ja a la pri-
mera meitat, els seniencs van decidir amb el 4-0. Zarago-
za (3), Gerard, que tornava, Eric, Isaac i David van mar-
car. Serrano, tècnic de la Sénia, deia que “victòria
important en un partit en el que el Torredembarra va ju-
gar amb deu. Vam controlar el partit i vam decidir aviat,
amb els gols i més ocasions. Necessitàvem guanyar i vam
aconseguir-ho i això era l’important però també hagués-
sim volgut un partit més competit amb més igualtat de
condicions. Ja cal pensar en el proper, al camp del Catalò-
nia que és també molt important per la salvació”. 

Oxigen per a la Sénia (7-0)

EL TORREDEMBARRA VA ACUDIR AMB NOMÉS 10

L’Ulldecona afrontava la visita al camp del líder Cam-
brils Unió amb baixes significatives com les del porter
Franc, Juanjo o Ion. Josep, porter juvenil, va haver de ju-
gar i va complir. Un gol d’Arnau fou el 0-1 i el líder, amb
més gent de refresc, va remuntar a manca de 10 minuts
amb dos gols gairebé seguits. Per la propera jornada, tor-
nen Franc i Juanjo però, en principi, són baixa Nacho, Pau
i Munta. Més limitacions per a l¡equip faldut. 
Gabriel Amores, tècnic del Cambrils U: “va ser un partit

igualat en el que nosaltres vam dur el pes del joc, tenint
la possessió i el control de la pilota. Però no vam poder
avançar-nos en el marcador i ells, ja a la represa, sí que
van fer-ho quan Arnau va definir bé, aprofitant una inde-
cisió nostra. Vam intensificar el domini i vam empatar, re-
muntant amb el 2-1. Crec que la victòria va ser justa, i
també complicada davant d’un Ulldecona que, tot i que
no va crear opcions, excepte un parell de situacions i el
gol, va jugar ben organitzat en l’aspecte defensiu i va llui-
tar molt”. El Cambrils U segueix líder, a cinc punts de
l’Amposta. Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, valorava
“el partit de l’equip, tot i perdre. El Cambrils té molt po-
tencial, amb jugadors a la banqueta del mateix nivell dels
que van jugar de titulars. Nosaltres vam fer la nostra fei-
na, tot i les circumstàncies, amb diverses baixes, i ens vam
avançar gràcies al gol d’Arnau i al bon treball de tot l’e-
quip. Als darrers quinze vam baixar una mica la intensitat,
sobre tot arran de l’empat. I va venir després el 2-1. Però
estic molt satisfet del treball i del partit”.  

El líder pateix contra l’Ulldecona

TOT I LES BAIXES, BONA IMATGE DELS FALDUTS (2-1)

La Cava no pot fallar diumenge
per tenir opcions de salvar-se

Camarles-Amposta,
diumenge 
23.30 h

CANAL TE

El derbi i partit de la jor-
nada de diumenge per a
Canal Terres de l’Ebre és
el Camarles-Amposta. Es
juga a les 19 hores. 
Per això la transmissió en
diferit, per la tele ebren-
ca, serà a les 23.30
hores. D’aquesta forma,
el programa Minut 91
serà més curt de l’habi-
tual per poder veure el
partit integre en acabar. 

Robert va marcar el gol.
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El Jesús i Maria va guanyar, el segon classificat, el Móra la Nova i segueix imparable (1-0). Són
vuit victòries seguides, líder de la segona volta. Ito Galve, director esportiu del Jesús i Maria, deia
que “vam afrontar el partit amb moltes ganes perquè rebíem a un rivalq ue està fent història i que,
a més, ens va guanyar 10-1 a la primera volta. Els primers 10 minuts van ser igualats però després
ens vam apoderar del partit, amb fases de bon joc combinatiu. Prades va fer el gol culimnant una
jugada de Flore i Sufi. A més, Guillem i Robert, després d’incursió de Lucero, van poder ampliar el
marcador. A la represa, no vam crear opcions, excepte un xut llunyà de Cristian, però vam poder
aguantar gràcies al bon treball de tot l’equip. Molt contents de la victòria i buscar seguir en la rat-
xa”. Lizaso, del Móra la Nova, admetia que “va ser dels partits que menys ocasions hem creat.
Ens va costar adaptar-nos i cal valorar que el Jesús i Maria va fer un bon partit i va saber defen-
sar-se, dificultant els nostres intents perempatar”. Des de Móra la Nova no estaven d’acord amb
l’actitud que en algun moment va tenir el col.legiat, i en concret amb un jugador moranovenc per
un comentari que va fer-li durant el partit.

La ratxa del Jesús i Maria continua

3A CATALANA. VICTÒRIA CONTRA EL SEGON CLASSIFICAT, EL MÓRA LA NOVA (1-0)

L’Aldeana referma la tercera plaça després de guanyar el S. Bàrbara, amb gols
de Jonatan, per 2-0. És la quarta victòria seguida. Segons Bartolo, tècnic aldeà:
“vam començar molt bé, ben posats i tenint opcions. Però va ser fins que vam
fer el gol. Després, vam baixar, estant imprecisos en les passades i en la pressió.
Al descans vam parlar-ho però la veritat és que no vam millorar a la represa, ja
no vam poder entrar en el partit. No obstant, vam mantenir l’1-0 i al final Jonatan
va sentenciar. Mal partit però bon resultat”. Robert Avinyó, tècnic del Santa Bàr-
bara: “la primera meitat va ser més de l’Aldeana, un bon equip, molt ordenat.
Ens va marcar l’1-0. A la represa, nosaltres ja vam pressionar més amunt i vam
tenir més possibilitats, per empatar i remuntar, sobre tot una de Callau va ser cla-
ra. En vam tenir un parell més. Però no vam empatar i a partir de l’expulsió d’Es-
brí ja vam deixar més espais i ells, en una contra, van sentenciar amb el 2-0. Ens
falta una victòria per recuperar confiança. Però contents pel treball”. 

Quart triomf seguit de l’Aldeana (2-0)

VA VÈNCER A UN SANTA BÀRBARA QUE S’ENCALLA (1 PUNT DE 18)

El R Bítem, després de quatre jornades, va tornar a guan-
yar. Va fer-ho al camp d’un Masdenverge que no pot apro-
fitar el factor camp (10 partits seguits a casa) per poder fu-
gir de la zona compromesa. Des de Masdenverge, deien
que “la primera meitat va ser igualada, amb ocasions pels
dos, i un gol visitant quan el més just al descans era l’empat.
A la represa, vam reaccionar i vam empatar, tenint el partit
prou controlat. Però, arran de l’1-2, vam baixar els braços i
el R. Bítem va estar millor i va sentenciar amb l’1-3”. El
Masdenverge va tornar, per diversos motius, a estar minvat
amb només un canvi. Parra, tècnic del R. Bítem, deia que
“victòria molt treballada davant d’un Masdenverge lluita-
dor que va intentar-ho però que es va trobar amb un R.-Bí-
tem molt ben posat defensivament i que, a la represa, va
saber sentenciar al seu favor. Satisfet pel treball i per retro-
bar-nos amb la victòria. L’actitud fou molt bona”. Campa
(Camarles) va debutar fent un dels gols del R Bítem. 

El R. Bítem es retroba amb el triomf

EL MASDENVERGE NO POT ENLAIRAR-SE (1-3)

L’Alcanar es va refer de les dues derrotes anteriors gole-
jant a Roquetes en un tarda inspiradíssima de De la Torre,
que ja va tornar en la jornada passada, i que va decidir amb
un hat tric a la represa (1-5). Des de Roquetes es conside-
rava que “la victòria de l’Alcanar va ser justa però el resultat
va ser massa càstig per als mèrits del Roquetenc que també
va tenir opcions que va evitar Manel Vizcarro. Tot i co-
mençar marcant, l’Alcanar ja va remuntar amb l’1-3 abans
del descans. I a la represa també va ser molt efectiu, letal al
contraatac”. David Burgos, tècnic de l’Alcanar, “ens va cos-
tar adaptar-nos al partit però arran de l’1-0 vam fer-ho, do-
minant el centre del camp des d’on es buscaven i es troba-
ven espais per crear perill, sent, a més, efectius amb 3 gols
abans del descans, A la represa ells van pressionar i van te-
nir un parell d’opcions però, amb més espais, vam senten-
ciar amb dos gols més. Satisfet del partit i del compromís i
el treball de tots els jugadors setmana rera setmana”. 

De la Torre lidera l’Alcanar

HAT-TRIC AL CAMP DEL ROQUETENC (1-5)

L’Olímpic va guanyar el Pinell i ja suma 14 punts de 18 (6
jornades sense perdre). És desè. El Pinell, que ha donat qua-
tre baixes, està reorganitzant la plantilla i espera poder fer 2
fitxatges aquesta setmana. Andreu Cano, tècnic de l’Olím-
pic, deia que “sabíem que seria un partit complicat perquè
el Pinell s’hi jugava molt. Ells, al primer temps, van estar
molt replegats, tancant bé els espais. I el partit fou travat,
havent de ser molt directes. Un gol de Soriano des de fora
de l’àrea va ser clau. Al descans vam fer una modificació del
sistema i ens va anar bé, a més que ells van deixar més es-
pais. A partir del 2-0 ja vam tenir altres opcions a més del
tercer gol. Content del treball”. Pol, en forma, va fer els 2
gols de la represa. Blai, delegat del Pinell: “dues parts dife-
renciades. La primera va ser igualada. Vam rebre el gol però
vam tenir opcions com un pal d’Alberto, jugador que va de-
butar. A la represa vam seguir fins el 2-0. Després vam bai-
xar els braços i ells van fer el 3-0 i van poder fer-ne més”.

L’Olímpic segueix creixent

VA SUPERAR EL PINELL PER 3-0

Després d’11 partits, l’Arnes, en zona de descens, va ob-
tenir un triomf vitalici contra el S. Jaume (4-2). Segons Ro-
ger, tècnic arnerol: “sabíem que era un partit clau, però a la
primera meitat no vam jugar amb la intensitat adequada.
Vam tenir dubtes, tot i que Raül va assolir l’empat. Al des-
cans vam parlar de que si ens volem salvar ha de ser jugant
amb més intensitat. A la represa vam tenir-la i vam apretar
molt més, creant ocasions i fent dos pals. Però no vam mar-
car i ells van fer l’1-2 i van poder marcar l’1-3. No obstant,
un gol d’Àlex rematant una falta de Pani ens va posar dins
del partit i després Raul va empatar. Al final, una contra va
culminar-la Sergi amb el 4-2. A casa està la clau per poder
salvar-nos. El triomf ens dòna vida”. Abraham, segon entre-
nador del S Jaume: “tot i les baixes per les circumstàncies i
que ens va costar molt adaptar-nos al camp, l’equip va tre-
ballar bé i mereixia com a mínim l’empat. A més, el tercer i
quart gol local van ser en fores de joc clamorosos”.

L’Arnes torna a guanyar (4-2)

VA VÈNCER AL S.  JAUME I TÉ OPCIONS DE SALVAR-SE

Triplet de Jofre per al Godall

VA GUANYAR UN RIVAL DIRECTE: EL CORBERA (4-0)

El Vilalba, cuer, va tornar a guanyar. Va fer-ho contra
l’Ametlla (2-0) i manté la il.lusió per salvar-se. Abdul, diu-
menge lesionat, va dirigir els companys de la banqueta.
Del partit deia que “l’equip va jugar força bé, principal-
ment a la primera meitat quan va ser superior, fent Boulai
l’1-0. A la represa, el partit ja va ser més igualat però ells
no ens van crear perill mentre nosaltres vam fer més sen-
sació quan arribàvem, fins que Abde, després d’una pas-
sada de Roger, va marcar el 2-0. Molt content de l’actitud.
Jugant així, tot i que està complicat, podem tenir op-
cions”. Subi, tècnic de la Cala: “partit en el que no vam
estar a l’altura en cap moment i en què el Vilalba, amb
més intensitat, ens va guanyar les segones jugades. Fou el
pitjor partit de la lliga, en joc, intensitat i compromís, no
tenint cap ocasió clara davant d’un Vilalba que hagués po-
gut sentenciar abans perquè va disposar de més possibili-
tats i va merèixer guanyar”. José Llaó va jugar de porter. 

Vida per al cuer Vilalba (2-0)

L’AMETLLA NO VA ESTAR A L’ALTURA DEL PARTIT

El Godall, amb qui van debutar Gerard i Nil (Ulldecona),
va golejar el Corbera en un altre partit amb doble valor de
punts per la permanència (4-0). Segons Joan Subirats, tècnic
del Godall: “victòria molt important i merescuda. L’equip,
ben posat, va ser superior. Jofre, migcampista que ha agafat
el relleu golejador de Xescu, va fer 3 gols i va ser clau en la
victòria, a més del treball col.lectiu. A la represa, amb el 3-
0, ja vam decidir i després Vives va marcar el quart gol. El
triomf ens allunya del descens directe i ens acosta a la zona
mitjana”. Robert Costa, del Corbera: “vam començar bé,
tenint Jordi una ocasió clara amb el 0-0. Però a partir del gol
del Godall, ells van trobar-se còmodes i nosaltres no ens
vam adaptar a la situació de partit. No és excusa però el
camp estava molt irregular i això ens va obligar a ser direc-
tes. I en aquesta faceta ells ens van superar. Van ser més
forts en el joc aeri i també en les segones jugades. I nosaltres
no vam poder reaccionar i no vam estar dins del partit”.

Malestar de la UE Sant Jaume
La UE Sant Jaume va mostrar el seu malestar després de la visita a Arnes (4-2). Segons

el tècnic, Xavi Llorach, “estem molt enfadats amb l’Arnes perquè creiem que es va apro-
fitar de nosaltres. Per culpa de l’horari fixat només anàvem amb 11 i un juvenil perquè
hi ha jugadors que estudien fora i marxen a les 20 hores i, a més, teníem 3 lesionats. Vam
proposar jugar en divendres nit o dissabte al matí, i no van accedir. Al contrari: van re-
tardar l’inici del partit. Vam jugar gairebé a les 6 de la tarde.  No són horaris, havent d’a-
rribar a casa a prop de les 10 de la nit i en diumenge i més sense poder fer equip per
competir”. Des d’Arnes s’ha aclarit que “no hem tingut cap afany de perjudicar a ningú.
A casa sempre juguem en diumenge a la tarde. I l’hora es va retardar una mica per in-
tentar coincidir el menys possible amb el Barça. Ja ens va passar un dia i l’experiència no
va ser bona. A més, aquest dissabte al poble hi havia una festa local amb romeria. No
volem perjudicar a ningú però el que no volem és perjudicar-nos a nosaltres mateixos”. 

Comunicat de la junta del CE Perelló
El C.F. Ampolla té un gran equip i per mèrits propis va líder del campionat, però,

és molt significatiu que els dos partits contra el Perelló, els mateixos mitjans de co-
municació, que a priori són objectius, se’n fan ressò que les decisions arbitrals hagin
influït amb el resultat i l’hagin decantat. Fa que pensar allò de qui té padrins bateja,
i això no beneficia a ningú, ni als equips, ni al futbol i molt menys a la Federació
Catalana de Futbol i al col·legi d’àrbitres. I per no parlar dels aficionats que són els
que ho sentim i ho vivim. És molt important fer cas de les peticions de respecte que
es demana cada inici d’un partit, però aquest RESPECTE ha de ser de totes les parts
implicades. A tots nivells estem lluitant per la igualtat, per la defensa dels drets, per
què no començar per aplicar aquest respecte als camps de futbol? Per què no mirar
a tots els equips igual? No volem discriminació i nosaltres mateixos l’estem alimen-
tant. PROU ja, tots som iguals i ens mereixem un tracte per igual!!!
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4A CATALANA. GREU LESIÓ DE DAVID VOCES (ASCÓ) EL DIA DEL DEBUT RUNNING SERIES DE L’AMPOLLA

En la jornada passada, el
líder Amposta B rebia el fi-
lial de l'Ascó, quart, en un
partit important per l'as-
cens (2-2). L'Ascó va estar
millor al primer temps,
quan es va avançar amb
gol del debutant David Vo-
ces. Al segon, l'Amposta va
jugar més posat, però el
partit es va refredar quan el
local Sergi va fer una entra-
da en una pilota dividida
per a tallar una contra, im-
pactant en la cama del visi-
tant David. Va haver d'es-
tar uns 15 minuts sobre la
gespa, fins que va arribar
l'ambulància. Tibia i peronè
trencats. Fou operat diu-
menge. Cal destacar que el
CF Amposta ha estat a l’al-
tura i s’ha preocupat du-
rant la setmana per l’estat
del jugador. En la represa,

l'Ascó va estar afectat ani-
micament i l'Amposta,
amb gols d'Oscar, va re-
muntar. A darrera hora, el
també debutant amb l'As-
có Amador Voces, va em-
patar a la sortida d'una fal-
ta. Més emoció. I més n’hi
haurà diumenge en el par-
tit Ascó B-Rapitenca B. L’-
hora s’ha canviat. Es jugarà
a les 16.30h. Una final.
L’Ascó, amb la baixa de

David, està avui pendent
de confirmar un parell de
fitxatges. La Rapitenca no
va jugar, es va ajornar el
partit amb el Batea mentre
que el Flix va tornar a tenir
dificultats per guanyar, va
fer-ho a darrera hora amb
un gol del debutant Nico
(3-2) davant d’una Fatare-
lla que va fer una gran im-
pressió, demostrant perquè

és la revelació. 
Narcís, tècnic del Flix,

deia que “vam fer un dels
millors partits. Vam tenir
fins a 6 ocasions clares. Cal
dir que ells també en van
tenir-ne i que ens ho van
posar molt difícil, perquè
pressionaven molt i sortien
a la contra. Un rival com-
plicat però al final, amb
treball, vam guanyar. Pen-
so que la victòria va ser jus-
ta”. El Camarles va golejar
el Perelló (4-0) i victòries
treballades del Tivenys, a
Ginestar (3-4), i del Xerta,
contra el Catalònia (2-1).
L’Ebre Escola va golejar un
Deltebre que s’ha ensorrat
(3-9). Al final, va haver-hi
tensió però va ser per un
tema d’un jugador local
amb el seu tècnic i amb
gent del mateix club. 

Ascó B-Rapitenca B, el partit (diumenge 16.30h)
REM

Botí de medalles el que
van aconseguirs els remers
ebrencs a l’Obert de Pri-
mavera a Banyoles. Un to-
tal d’una medalla d’or,
quatre plates i dos meda-
lles de bronze. L’absolut
de les remeres que van
triomfar als jocs olímpics
de Rio amb l’ampostina
Aina Cid del Nàutic Am-
posta i Anna Boada de
l’Olímpic Barcelona, es va
penjar la medalla d’or. Pel
que fa a les plates van ser
per al bot de dos sense ti-
moner en categoria cadet
format per Clara Andreu i
Paula Cid (CR Tortosa) i en
categoria absoluta les em-
barcacions de la tortosina
Laura Montesó formant
parella amb Nerea Seijoo,
el d’Àlex i Pau Vela del
Club de Rem Tortosa i el
també remer del club tor-
tosí Ismael Rifi en skiff.

L'Ampolla va ser, el
passat diumenge,
l'escenari de la quarta
edició del Running
Series 10.000 de
l'Ampolla, que va
comptar amb un total
de 210 participants.
En la carrera de 10
quilòmetres, la victò-
ria en la categoria
d'absolut masculí va ser per a Youseff Abaghad (Inde-
pendent), amb 33.17; seguit de Lluís Mas (Club BTT
Montbike Amposta), amb 33.24; i en tercera posició, va
quedar Samuel Alemany (Independent), amb 35.13. En
la categoria d'absolut femení, el primer lloc va ser per a
Marta Paulino (Ultra Runners Team), amb 41.46; per da-
vant d'Andrea Drago (Ultra Runners Team), amb 42.20;
i Yolanda Larrosa (CA Ascó), amb 45.55. En la carrera de
5 quilòmetres, la victòria en la categoria masculina va ser
per a Josep Ramon Sanauja (AA Xafatolls de Mollerusa).
En la categoria femenina, les primeres en arribar a la me-
ta van ser Arantxa Rius (CA Terres de l'Ebre), amb 22.28;
Ruth Martí (CA Ascó), amb 23.17

Nova victòria de l’Amposta-Lagrama per 32-21 davant
l’Agustinos Alacant que referma la línia ascendent de
joc de les ampostines en aquesta segona volta.
El domini de les de Mateu Castellà va suposar dominar
el marcador ja al primer temps. Al descans el resultat era
de 15 a 10. La represa va ser també ampostina, amb
molt ritme i intensitat; encert en els contraatacs i una
defensa impecable, amb Marta Galvez esplèndida sota
els pals. Al final, 32-21. Una victòria que genera la vui-
tena plaça, en una segona volta de somni.

Imparables!

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (32-21)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (84-85)

Va merèixer més...però nova derrota
El Club Bàsquet Cantaires
va tornar a perdre a casa,
contra el Sant Josep en un
partit clau que es va deci-
dir a la pròrroga (84-85).
La manca d’encert final i
diverses decisions arbi-
trals van poder influir. No
obstant, cal destacar la
millora de l’equip.
Principalment a l’inici del
partit, amb molta intensi-
tat defensiva. Al primer
quart (19-13). Al segon,
el partit va igualar-se i els
badalonins van estar millor, equlibrant el marcador amb el 30-30. Després del des-
cans, els tortosins van començar força bé, però van anar de menys a més i els visi-
tants van acabar posant-se per davant (55-56). El darrer quart va ser trepidant, amb
possibilitats de guanyar d’uns i d’uns altres. Al final, empat. La prórroga va mantenir
l’emoció d’un duel en què hi havia molt en joc, per l’ascens i per evitar el descens.
Per als locals, va pesar la responsabilitat i això els va fer estar precipitats. La darrera
jugada era tortosina però el llançament de victòria no va entrar. Una llàstima perquè
l’equip en aquesta ocasió es va buidar sobre la pista. Foto: Ferran Almendros.

RESULTATS DE LA JORNADA. EL SÈNIOR MASCULÍ ACARONA L’ASCENS

L’infantil mixte va guanyar el Vilaseca 23-21 en un gran partit, emocionant. Per la
seua part, l’infantil masculí també va guanyar, a la pista del Sant Miquel (24-26), en
un duel igual d’emocionant i on va fer un gran esforç. El cadet femení, amb inter-
mitències, es va acabar imposant al Vilanova del Camí per 27-22. El cadet masculí va
vèncer a Salou per 18-26, en un bon partit que els permet mantenir la quarta plaça.
El juvenil masculí va perdre contra el líder OAR Gràcia (24-48). El sènior femení va
caure a casa contra l’UE Sarrià, un gran equip. Les locals sempre van estar sempre
dins del partit però no van poder avançar-se i al final van perdre per la mínima (22-
23). Una llàstima. El sènior masculí, conscient del que es jugava, va guanyar en una
de les pistes més complicades, la del Molins (29-31). Al descans s’arribava amb avan-
tatge dels barcelonins d’un gol. Però a la represa, els tortosins van interpretar bé el
partit i van impsar-se. Estan a un punt de l’ascens. Gran pas endavant. Daltra banda,
el dissabte 24 tindrà lloc la 8ena edició de les 16 hores d’handbol CE Tortosa. 

Triomf i derrota dels
equips ebrencs.
L’Handbol Perelló va
caure a la pista del
filial de la Roca (28-
24) però, tot i haver
perdut 4 dels
darrers 5 partits, els
deures estan fets pel
que fa a la per-
manència. El gran esforç efectuat durant la temporada,
amb pocs efectius, també s’acusa en l’actualitat. Per la
seua banda, l’Ascó es va imposar amb autoritat al Sant
Esteve Sesrovires, equip que ja ha descendit matemàti-
cament. S’aferra a la salvació (16-40). (ebredigital.cat)

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

Triomf i derrota

Youseff i Marta Paulino s’imposen

JORNADES DE

FORMACIÓ

FUTBOLÍSTICA

JORDI PITARQUE

L'Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià
organitza, per setè any
consecutiu, les Jornades
de Formació Futbolísti-
ca, que tindran lloc del
26 al 29 de març, coin-
cidint com cada any
amb les vacances de
Setmana Santa. Les ses-
sions, que començaran
a les 9.30 i finalitzaran a
les 13 hores, estan pro-
gramades per a les ca-
tegories de patufets,
prebenjamins, benja-
mins, alevins i infantils.
La inscripció, que té

un cost de 30 euros per
nen/a, es pot fer a la Bi-
blioteca Municipal de
l’Ampolla (Av. Sant Jo-
an, s/n, l'Ampolla) o a
través del número de
compte corrent de l'A-
EJPC (ES12 2100 1411
4002 0010 9176). En
aquest darrer cas, quan
es faci l'ingrés, s'ha
d'especificar el nom del
nen o nena com a con-
cepte de l'ingrés.
Durant els tres dies

de les jornades, es tre-
ballaran diferents as-
pectes futbolístics i es
repartirà aigua, fruita i
samarretes per entre-
nar.
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Benissanet-Camarles (16h)

Tivenys-Xerta (16h)

Batea-Ginestar (17h)

Perelló-Deltebre (17h)

Catalònia-Fatarella (18.30h)

Ebre Escola-Amposta (19h)

Diumenge

Ascó-Rapitenca (16.30h)

RESULTATS
23a jornada 4a catalana

Deltebre-E Escola    3-9

Rapitenca-Batea sus

Camarles-Perelló 4-0

Amposta-Ascó 2-2

Ginestar-Tivenys 3-4

Flix-Fatarella 3-2

Xerta-Catalònia                 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   66      29      54

2. Flix                           80      30      54

3. Rapitenca               107      29      50

4. Ascó                        65      20      50

5. Fatarella                   41      33      38

6. Tivenys                     52      53      35

7. Ebre Escola              50      38      34

8. Camarles                  45      36      32

9. Deltebre                   47      56      31

10. Ginestar                 63      73      26

11. Batea                     39      56      21

12. Catalònia                37      56      20

13. Xerta                      34      80     11

14. Benissanet              14      94        3

15. Perelló                    14      71        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Cambrils U-Prat

F At Vilafranca-Vilaseca

Floresta-Mollerussa

Esc Valls-Rapitenca (dis

16h)

Ascó-B Subur (dis 16h)

Ebre E-Cornellà (dis 17h)

Vilanova-S Ildefons

Castelldefels-Reus  

RESULTATS

31a jornada

Mollerussa-Cambrils U 0-3

Prat-F At Vilafranca      1-1

Ascó-Esc Valls            3-2

Vilaseca-Ebre E          3-1

S Ildefons-Floresta       2-0

Rapitenca-Vilanova     5-1

B Subur-Reus              3-1

Cornellà-Castelldefels 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    66      30      49

2. Floresta                    42      25      44

3. F At Vilafranca          51      31      43

4. Vilaseca                   50      40      42

5. Prat                         50      33      41

6. B Subur                    50      27      40

7. Reus                        36      31      35

8. Cambrils U               41      37      32

9. Castelldefels             51      40      31

10. Vilanova                  60      61      31

11. S Ildefons               33      50      25

12. Ebre Escola         39     58     25

13. Rapitenca           32     44     23

14. Ascó                   41     60     20

15. Esc Valls                37      53      18

16. Mollerussa              19      78        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

(dia 7 d’abril)

Ascó-Arnes

Jesús i Maria-S Jaume

Gandesa-Ulldecona

Pardinyes-la Plana

Alcanar-Ginestar

RESULTATS

19a jornada

Gandesa-Olimpic sus

Alcanar-Arnes 14-0

Ascó-St Jaume     sus

la Plana-Ginestar      8-4

Tortosa E-Ulldecona (dia 29)

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                107     23     48

2. La Plana                70     42     38

3. Ascó                      97     32     36

4. Ulldecona               58     34     36

5. S Jaume                74     42     35

6. J i Maria                45     41     31

7. Gandesa                52     59     24

8. Pardinyes               33     81   16

9. Ginestar                 26     82    16

10. Arnes                  23     54    15

11. Tortosa E             31     73    11

12. Olimpic                22     75     10

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Jesús i Maria descansarà

Rapitenca-Perelló

Amposta-Canareu

Tortosa-Ulldecona

Alcanar-Catalònia

S Jaume-Aldeana

Delta de l’Ebre-Ametlla

Roquetenc-Vinaròs

RESULTATS
21a jornada

Vinaròs descansava

Ulldecona-Amposta 2-0

Ametlla-S Jaume     3-0

Canareu-Rapitenca 2-2

J i Maria-Tortosa     3-5

Aldeana-Alcanar  4-5

Catalònia-Roquetenc  1-2

Perelló-Delta de l’Ebre   sus

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1.Roquetenc              71     22     51

2. Amposta                79     28    48

3. Alcanar                  95     35    46

4. Vinaròs                  55     28    43

5. Ulldecona               67     37    38

6. Rapitenca              61     35    34

7. Aldeana                 53     31    32

8. Tortosa                  63     66    31

9. Ametlla                  42     31    25

10. Canareu               37     58    20

11. Jesús i Maria        47     68    17

12. Perelló                 31     84    15

13. Catalònia             28     65    10

14. Delta de l’Ebre     21     88       9

15. S Jaume              17     91       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

Masdenverge-Ampolla (16.45h)
Ametlla-M Nova (17h)

S Bàrbara-Roquetenc (17h)
Diumenge

S Jaume-Vilalba (16h)
Perelló-Aldeana (16.30h)
Pinell-Rem Bítem (16.30h)
Godall-J i Maria (16.30h)
Alcanar-Arnes (17h)

Corbera-Olimpic (17.30h)

RESULTATS
25a jornada, Tercera catalana
Aldeana-S Bàrbara        2-0

Roquetenc-Alcanar        1-5

Masdenverge-R Bítem   1-3

Jesús i Maria-M Nova    1-0

Vilalba-Ametlla              2-0

Godall-Corbera             4-0

Olimpic-Pinell                3-0

Arnes-S Jaume             4-2

Ampolla-Perelló             0-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   25    75   19   68

2. M Nova                   25    89   28   66

3. Aldeana                   24    43   24   47

4. Rem Bítem              25    54   37   43

5. Jesús i Maria           24    38   44   43

6. Alcanar                    25    66   40   42

7. Perelló                    24    52   28   41

8. S Jaume                  25    29   43   36

9. Roquetenc               24    39   47   35

10. Olimpic                  25    57   46   32

11. Ametlla                  25    40   50   30

12. Godall                   25    39   48   28

13. S Bàrbara              25    53   54   28

14. Masdenverge         25    40   74   21

15. Corbera                25    21   49   20

16. Pinell                     25    22   63   17

17. Arnes                    24    28   65   15

18. Vilalba                   24    24   50   14

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Catalònia-la Sénia (16.15h)
P Mafumet-Cambrils U (17h)

Vendrell-Reddis (18h)
Diumenge

Canonja-Batea (11.45h)
Gandesa-Roda Berà (16h)
la Cava-Hospitalet (16.45h)
Ulldecona-Morell (16.45h)

Torreforta-Torredemb. (17.30h)
Camarles-Amposta (19h)

RESULTATS

25a jornada, Segona catalana

Reddis-P Mafumet 3-1

Cambrils U-Ulldecona 2-1

Catalònia-Gandesa 1-3

Morell-la Cava 3-1

Hospitalet-Camarles 2-1

Batea-Vendrell 1-1

la Sénia-Torredemb. 7-0

Roda Berà-Canonja 3-2

Amposta-Torreforta 4-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              25    58   22   57

2. Amposta              25   49  18  52

3. Gandesa              25   62  33  48

4. Camarles             25   54  33  46

5. Ulldecona             25   42  28  44

6. Reddis                     25    48   34   41

7. Vendrell                   25    51   47   40

8. Torreforta                25    40   43   38

9. la Sénia               25   60  44  37

10. P Mafumet             25    47   42   34

11. Canonja                 25    30   42   32

12. Batea                 25   43  44  32

13. Morell                    25    45   52   30

14. Roda Berà             25    38   44   30

15. la Cava              25   34  52  23

16. Catalònia           25   28  55  19

17. Hospitalet              25    20   70   16

18. Torredembarra       25    26   72   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Arnes, penúltim, va
tornar a guanyar un

partit i, d’aquesta forma,
manté il.lusions per
poder salvar-se.

PRÒXIMA JORNADA 
Cerdanyola-S Andreu

Reus-Santboià
Terrassa-Granollers
Castelldefels-Figueres

Vilassar-Horta
Gavà-Ascó (diu 12 h)
Europa-Espanyol
Prat-P Mafumet

Hospitalet-Santfeliuenc
Vilafranca-Palamós

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          30             24             6             0            64           16               78
2. Hospitalet                        30             16             6             8            49           24               54
3. Sant Andreu                     30             14           11             5            49           21               53
4. Prat                                 30             14             7             9            46           26               49
5. Terrassa                          30             13           10             7            46           31               49
6. P Mafumet                       30             12           11             7            31           21               47
7. Ascó                            30            12          10            8          36          35             46
8. Europa                            30             12             9             9            36           36               45
9. Horta                              30             12             6           12            38           39               42
10. Santboià                        30             10           12             8            27           26               42
11. Figueres                        30             12             5           13            38           35               41
12. Reus                             30             11             8           11            33           38               41
13. Santfeliuenc                   30             10           10           10            37           32               40
14. Vilafranca                      30             11             5           14            35           37               38
15. Castelldefels                  30             10             7           13            34           36               37
16. Cerdanyola                    30             10             7           13            26           36               37
17. Palamós                        30               6             9           15            31           50               27
18. Granollers                      30               8             3           19            24           45               27
19. Gavà                             30               3             7           20            23           73               16
20. Vilassar                         30               3             5           22            17           63               14

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Rapitenca-Viladecans (dis 17h)

Valls-Borges 

Balaguer-Alpicat

Tortosa-S Cristobal (diu 17h)

Lleida-Martinenc

Igualada-Sants

S Ildefons-Vista Alegre

Vilaseca-Bellvitge

Andorra-Almacelles (1 de maig)

RESULTATS
25a jornada, Primera catalana

S Cristobal-Vilaseca 4-0

Martinenc-Tortosa 1-0

Sants-Andorra 1-0

V Alegre-Rapitenca 1-2

Valls-S Ildefons 1-0

Almacelles-Alpicat 1-0

Borges-Bellvitge 3-2

Viladecans-Igualada 2-0

Balaguer-Lleida 0-1

Primera catalana

Vestidor de l’Arnes en acabar el partit, diumenge. 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             25    50   24   50

2. Viladecans               25    38   19   48

3. Almacelles               25    44   28   48

4. Martinenc                25    48   22   47

5. Sants                      25    26   23   43

6. Andorra                   25    30   23   40

7. Lleida                      25    36   34   40

8. Igualada                  25    33   29   39

9. Borges                    25    35   40   37

10. S Ildefons              25    35   26   35

11. Rapitenca          25   28  36  33

12. Balaguer               25    37   37   32

13. Vista Alegre           25    35   35   28

14. Alpicat                   25    20   36   24

15. Vilaseca                25    22   44   21

16. Bellvitge                25    26   44   20

17. Valls                      25    26   43   19

18. Tortosa              25   25  51  17

Il.lusió
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
UD JESÚS I MARIA

2a catalana: Gandesa i la Sénia, golejadors
En les tres últimes temporades el Gandesa ha aconseguit acabar en la

seisena plaça i dues vegades en la quarta. I en aquesta va pel mateix camí.
És regular, està motivat, i és l'equip més golejador juntament amb la Sénia.
Dilla i Callarisa comparteixen el pòdium de pitxitxis amb 23 dianes. 
A Camarles estan en crisi. 3 derrotes seguides. Un jugador va dir:

"aquesta setmana no ens mereixem cobrar". 
El Morell no només ha sortit del pou sinó que ha reaccionat: últimes 12

jornades, 8 victòries. Va guanyar a la Cava, a qui se lli complica la per-
manència. El Batea està abonat a l'empat ja en porta 4 seguits.
El Cambrils U no ha perdut ni un partit al seu camp i l'equip cada vegada

és més fort. I té un calendari assequible. L’Ulldecona el guanyava al minut
64 i va remuntar el partit. Als falduts els faltava Reolid, que és mig equip.
Va jugar Josep, porter de 17 anys. El Jesús Catalònia, excepte miracle, ja
és equip de tercera catalana. La planificació va començar tard, les possibi-
litats pressupostàries són les que són i la categoria és molt competitiva. 

Dilla porta marcats 124 dianes en les últimes 7 temporades al Gandesa. La que més 30. En
la passada 28. En aquesta en porta 23. ¿Batrà el seu propi rècord en aquesta lliga?.
*Els jugadors del Godall van perdre 7-0 al camp del Perello fa unes jornades. L'entrenador
Joan Subirats es va enfadar tant que en el següent partit, jugat a Masdenverge, els jugadors
van sortir al camp amb la mà pintada amb un retolador amb el resultat de 7-0. El pintor va
ser el propi mister, Joan Subirats. Aquell dia van empatar i ara han guanyat dos partits
seguits. 7 punts de 9. Bona estratègia.
*"Vaig fer d'entrenador, delegat, encarregat del material, massatgista...posant el cotxe per
als desplaçaments carregat amb el material i amb jugadors...he fet de tot". Paraules de
Gallardo, que va deixar el Torredembarra, equip que cal esperar que no es retiri però que va
arribar a la Sénia amb 10 jugadors dels quals dos eren juvenils, el davanter i el porter, de 16
anys.
*Assemblea del Tortosa. Fou molt plàcida, potser massa i tot. 22 assistents i cap va ser critic,
al contrari. És més que sorprenent. Al camp del Martinenc, gairebé tota la banqueta estava
formada per juvenils. Potser al desembre ja s'hagués hagut de prendre aquesta decisió: mig
equip format amb juvenils.
*Segueix el surrealisme a la zona de Tarragona; l'expresident de la Canonja, Àngel Leon, que
va dimitir per la pressió de l’equip, és ara el secretari tècnic del R. Bonavista i el vol ascendir
a 2a catalana la campanya propera.
*Diumenge passat, rècord Guines al primer equip de la Rapitenca: 7 jugadors del planter  a
la convocatòria i dos de titulars. Està molt bé. Ara falta que sigui al revés: 2 de la casa a la
banqueta i la resta titulars. L'equip ja té gairebé assegurada la seva permanència i la pròxima
serà la cinquena a 1a Catalana
*Al vestidor de l’Arnes hi ha una porra cada setmana i cada jugador posa dos euros per al
resultat. Si no guanya ningú, amb els diners, es fan unes cerveses.
*La jugadora aleví de l’Ampolla, Júlia Boronat, va anar a la selecció catalana.
*Robert Cabrera és el màxim golejador del Camarles i només ha jugat 14 partits de titular.
Comparteix el podi amb Ferreres i Aleix Salvadó.
*107 gols ha marcat el filial de la Rapitenca. El primer equip 28. Sempre vaig dir que un dels
errors de la Rapitenca era no tenir un filial. I ja veuen, ara és un èxit. Són jugadors fets a la
casa mentre al primer equip, tot i entrar en convocatòries, n’hi ha pocs en l’onze inicial. I en
molts partits hi ha més gent al camp per veure el filial que el primer equip. El camí està clar
quin ha de ser. 
*Els descensos de la Tercera catalana ebrenca són injustos. Mentre a la zona de Tarragona
hi ha dos grups i només 1 de Quarta (amb pocs equips), a la nostra zona tenim un grup de
Tercera i un altre de Quarta amb 15 equips. Ells surten beneficiats.
*La 4 catalana està que crema: quatre equips lluitant per l'ascens. El Flix va fitxar al goleja-
dor Nico, ex S Bàrbara i Ascó; els germans Voces, Amador i David (la Cava i la Riera)  van
debutar amb l’Ascó B dissabte passat. Jugadors gairebé gal.làctics per la categoria. Lamentar
la greu lesió de David Voces, el dia del debut, a Amposta. 
Els partits que decidiran aquesta lliga: Ascó-Rapitenca i Flix-Amposta.
*Bartolo va informar que no seguirà la temporada vinent a l’Aldeana. Ja té 3 ofertes.

La 3a catalana en off
El Jesús i Maria porta vuit jornades guanyant i és el millor equip en la se-

gona volta. ¿Què mengen els xavals de José Mari en els entrenaments?
Paella? Des de la jornada 20, els tres primers són Jesús i Maria, amb 18
punts, Perelló i Olímpic 14.
L’Ametlla aquesta setmana no tenia porter i va jugar el jugador José

Llaó. ¿Per què no va anar el del juvenil? No hi ha col·laboració? 
A Godall se’n va anar el crac Xescu i ara en tenen un altre: Jofre. Aquesta

setmana va fer 3 gols. Des de novembre que no guanyava un partit l’Arnés
i segona victòria a casa. I esperen un fitxatge. Punxades de l’Ampolla i
Móra la Nova.
Segueixen els canvis a Pinell. Baixes: Lluís Castelló, Gerard Bru, Víctor i

Pau Gisbert més el míster Joel, que va ser cessat fa unes setmanes. Ja por-
ten 16 fitxatges. Va debutar Alberto Torres (Canonja) i ara cal un central i
un davanter. Què li passa al S. Bàrbara? Últimes 6 jornades, 5 derrotes i un
empat. Les lesions i la falta de gol poden ser la causa. Després de 4 jorna-
des sense guanyar, el R-Bítem va aconseguir una victòria. S'esperava més
d'aquest equip però l’Ampolla i el M. Nova han minimitzat a la resta. 

JOFRE (Godall)

BRAYAN (Rapitenca)

JONATAN (Aldeana)

DAMIÀ (Ampolla)

PAU GALIANA (R Bítem)

JÚLIA BORONAT (aleví Ampolla)
ÀLEX ALMESTOY (Arnes)

LUCERO (J i Maria)

GENÍS (Gandesa)
ISAAC (Amposta)

DE LA TORRE (Alcanar)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Galtes ibèriques 
amb bolets i carxofes

· 

VALORACIÓ

És una recepta per a
un segon plat molt
completa: El primer
plat ha de ser lleu-
ger, una bona ama-
nida o posar-li d'a-
companyament ,
uns 50 g d'arròs
blanc o quinoa.
A l'hora de seleccio-
nar la carn de la
nostra dieta, de fet, tota la proteïna d'ori-
gen animal; cal que prioritzem la qualitat
davant de la quantitat. La procedència de
l'animal, les condicions en què l'han criat,
el que ha menjat... Farà que la carn tingui
unes característiques nutricionals o unes
altres. En el cas de la carn de porc ibèric, no
té res a veure amb la carn de porc conven-
cional, especialment, pel que fa als greixos.

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

INGREDIENTS:
· 12 galtes de porc ibèric
· 6 tomàquets madurs mitjans
· 4 pastanagues
· 3 cebes
· 3 carxofes
· 300 g de bolets variats
· 2 fulles de llorer
· farigola
· romaní
· pebre negre
· sal
· oli d'oliva verge extra
· 1 gotet de vi blanc
· 1 gotet de brandi
· 250 ml d'aigua

PREPARACIÓ:
En una cassola poseu un raig d'oli i, quan estigui calent,
afegiu-hi les galtes i daureu-les. Salpebreu-ho. Talleu les
cebes i els tomàquets a grills. Afegiu-los a les galtes i dau-
reu-los. Deixeu-ho coure 15 min. Afegiu-hi les fulles de
llorer, la farigola i el romaní. Barregeu-ho bé. Afegiu el
gotet de vi blanc i el de brandi. Passats uns minuts afegiu
l'aigua. Deixar coure i, mentrestant, netegeu les carxofes
traient-los les primeres fulles, la cua i les puntes. Talleu les
carxofes en quatre trossos i afegiu-los a la cassola.
Deixeu-ho coure 30 min i afegiu-hi els bolets. Tasteu la
salsa per comprovar com està de sal. Per saber si les galtes
estan tendres, punxeu-les amb la punta d'un ganivet i si
entra suaument, és que ja estan a punt. 

Bon profit! 

LA RECEPTA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

SOLUCIÓ

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament , però  si saps  jugar  bé les teves
cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat  del
canvi.

La teva manera de manejar  els diners haurà  de
continuar  sent rigorosa i disciplina. Si et propo-
sen  algun negoci, estudia-ho  a fons i desprès
decideix.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en la
teva carrera  professional  i seria  una llàstima  que
el desaprofitessis  per diversions  que  només  et
fan gastar  més del compte.

Controla  la tendència  a saltar-te  les normes,
no abandonis  els bons  hàbits  perquè  això  et
passaria  factura. No gastis  de més  del que
realment has de gastar.

Bessons
20/5 al 21/6

Si tens  l’oportunitat  de viatjar , fes-ho , però
sense  deteriorar  la teva  economia  amb
massa  despeses. No  permetis  que sorgei-
xin  problemes  amb la teva parella.

Ara  tens  major tendència  a sofrir  accidents
deguts  a la teva impulsivitat  i als  teus movi-
ments bruscos. Evita  qualsevol  situació  que
comporti  un rics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa que
et permetrà  majors  garanties  i seguretat
econòmica.

Tant  la teva  vida social  com la laboral
estan sent agitades  i és  possible que hagis
d’actuar  a moltes festes, actes o reunions ,
en les quals  et sentiràs  de gust.

Lleó
22/7 al 22/8

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat  poden
provocar  que la inestabilitat amorosa , que se
t’està  presentant  des de fa  temps, ara  es
pugui  veure  accentuada.

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb  la
teva parella  o socis  per qüestions  de diners,
però  veuràs  com poc a poc  se’n  van  solu-
cionat  les coses.

Verge
23/8 al 21/9

En la salut, l’estómac ha estat  el teu  punt
feble en els últims  temps i ara podries  sofrir
una indigestió, per ingerir aliments  que  no
et sentin bé.  

Peixos
19/2 al 20/3

Saps  bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella, però  és possible, que
encara  no sàpigues com fer-ho. En aquest  cas,
el diàleg serà  un factor  imprescindible.  

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

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

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



DIVENDRES 23 DE MARÇ DE 2018 23SERVEISwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

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

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

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

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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La història compartida entre HIFE i Agua de Benassal,
unides en una ampolla promocional

Les dues empreses tenen el seu origen a Benassal gràcies al Manantial de la Fuente en Segures

Per rememorar els vincles, s’ha elaborat una línia especial d’ampolles d’aigua

L'acte de presentació del
projecte ha estat presidit
pel delegat general
d'Hife, José María
Chavarría, amb la com-
panyia de l'alcaldessa de
Benassal, Maria Luz
Monterde, i l'alcaldessa
de Tortosa Meritxell
Roigé. Chavarría ha des-
tacat els orígens de les
dues empreses i la seva
evolució amb el pas del
temps. I que ara, amb
aquest acord, Aigua de
Benassal i Hife s’uneixen
amb una promoció entre
les dues empreses.
Aquesta edició promo-
cional es podrà trobar a
partir d’aquesta setmana
en diferents formats als
restaurants i cafeteries
Cap de Ball situades a
Tortosa i Amposta, a
l’estació de servei del
carrer Cervantes, a la de
l’Estadi i a Quatre
camins de Tortosa, i a
l’estació de servei Repsol
situada a l’avinguda la
Ràpita d’Amposta.
Establiments, tots ells,
vinculats a l’empresa
Hife.

Relació històrica
Per la seva part les dues
alcaldesses han coincidit
en la relació històrica de
les dues poblacions i el
desig de recuperar-la.
Abans del 1915 el reco-

rregut per arribar al
Manantial de La Fuente
en Segures, a l’Alt
Maestrat, presentava
certes dificultats i impos-
sibilitava l’aprofitament
turístic de l’espai, conco-
rregut a l’estiu. 
Així, aquell any va crear-
se La Hispano de Fuente
En Segures S.A., actual
Hife, amb un autobús de
la Hispano Suiza que va

agilitar el transport dels
estiuejants per tal de
gaudir de les aigües ter-
mals de Benassal.
Donat l'èxit, l'empresa
de transports, que unia
Benassal amb el
Manantial de La Fuente
en Segures va anar crei-
xent i expandint-se pel
territori. 
Amb l’ampliació de les
línies regulars d’autobús

també ho va fer la distri-
bució de l’aigua, que
actualment es pot trobar
a molts indrets de tota la
costa del Mediterrani, a
Aragó, Astúries,
Catalunya, Comunitat
Valenciana, les Illes
Balears, i fins i tot a
Dubai. 
L'excel·lent aigua del
Manantial de la Fuente
en Segures té propietats

mineromedicinals reco-
negudes històricament i
indicades per a la cura
de la salut en general i
afeccions de ronyó en
particular. 
Per aquestes propietats
va ser declarada aigua
mineromedicinal i
d’Utilitat Pública el
1928.
En els més de 100 anys
de recorregut, la Hife ha

crescut exponencialment
i d’aquella línia regular
en un autobús ha passat
a disposar de més de
250 vehicles en recorre-
guts urbans, interurbans,
regulars i discrecionals a
més d'agències de viat-
ge, restauració, esta-
cions de servei, tallers
propis de manteniment i
neteja de vehicles.

Meritxell Roigè, alcaldessa de Tortosa, José Maria Chavarria, delegat general d’Hife, i Ma. Luz Monterde, alcaldessa de Benassal, en l’acte de presentació. 


