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Indignació i malestar: accions de queixa coordinades a tot Catalunya

Els Comitès en Defensa de la República de les Terres de l'Ebre i el Camp van continuar aquest dimarts a la tarda amb accions
conjuntes per aturar el trànsit a l'N-340, en aquest cas al Baix Ebre, però també a l'autopista AP-7. Un veí ebrenc, dimarts,
va manifestar a la càmera del programa ‘Espejo Público’: “ja estem farts de tot el que està passant”. P3

CDR

El Parlament ha aprovat aquest dimecres reclamar garantir els drets polítics de Carles
Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, inclòs el de ser investits presidents; amb els
vots favorables de JxCAT, ERC i la CUP –impulsors de la iniciativa. D’altra banda, el
jutge Pablo Llarena reclama Puigdemont per corrupció en l'euroordre de detenció, que
així permetria una extradició més ràpida. Foto: ACN P3

El Parlament aprova garantir que Puigdemont, 
Sànchez i Turull puguin exercir els seus "drets polítics"

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

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE
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CaixaBank ha concedit
crèdits per valor de 15
milions d’euros a les
empreses de les Terres
de l’Ebre durant el
2017. Aquesta xifra
representa un incre-
ment d’un 10% respec-
te al mateix període de
l’exercici anterior.
Aquests préstecs,
adreçats a petites, mit-
janes i grans empreses
de la demarcació de les
Terres de l’Ebre, s’han
destinat principalment
a inversions per al creixement dels seus negocis. A més d’aquests prés-
tecs, CaixaBank ofereix a les empreses diverses línies de finançament
especialitzat, com factoring, confirming o renting, per garantir les neces-
sitats de circulant com les inversions a llarg termini.
Durant l’any 2017 s’han formalitzat noves operacions de finançament
del circulant a les empreses de les Terres de l’Ebre per valor de 24 milions
d’euros, xifra un 24% superior a les operacions tancades durant el 2016.
Aquestes xifres confirmen, segons el director territorial de CaixaBank a
Catalunya, Jaume Masana, que la inversió empresarial és el motor de
l’acceleració del creixement global. Masana assegura que l’activitat
exportadora i la internacionalització de les empreses de la zona està sent
decisiva en la recuperació de l’economia de les Terres de l’Ebre.
CaixaBank té la vocació de recolzar el creixement de les empreses i aju-
dar-les en la seva gestió financera diària, amb serveis d’alt valor afegit
com, por exemple, el Mur, que permet mantenir una comunicació directa
i totalment segura entre el client i el seu gestor d’empreses de CaixaBank
mitjançant la Línia Oberta. L’entitat financera també organitza periòdica-
ment trobades amb empresaris a les principals ciutats per analitzar la
situació econòmica (Coffee & Break), així como sessions específiques
d’actualitat de mercats (Enfoc Expert).

CaixaBank disposa d’un centre
d’empreses i 5 especialistes 

A LES TERRES DE L’EBRE

Editorial

On són els nostres somnis?

Abans d'encetar uns dies de vacances, ens permetreu tenir "un somni" i emprarem la
frase més identificativa del popular discurs de Martin Luther King "Tinc un somni" (I
Have a Dream). Aquest famós discurs va ser pronunciat als graons de l'escala del Lincoln
Memorial, a Washington DC el 28 d'agost del 1963 i ens parla de coexistir en harmonia
i en igualtat. Aquest és el fragment on Luther King utilitza la frase que ha donat nom a
tot el discurs: «A vosaltres, avui us dic, amics meus, que malgrat les dificultats d'avui i

demà, jo encara tinc un somni. Tinc un somni en què un dia aquesta nació s'alçarà i viurà
el veritable significat del seu credo: Creiem que aquestes veritats són evidents per si
mateixes: que tots els Homes són creats iguals."Aquest home, dempeus, determinat i
valent va aglutinar els somnis de la comunitat negra nord-americana i els va donar vida.
Mig segle després, en aquests moments de conflictivitat, no deixem de ser somniadors.
Tornem divendres 6 d'abril. Bona Setmana Santa!

Les dades indiquen
que, aquesta
Setmana Santa,
Deltebre es seguirà
consolidant com a
destí turístic. Així,
durant aquests dies
es preveu que l’ocu-
pació arribi gairebé,
de mitjana, al 85%
als diferents hotels i
pensions, cases
rurals, habitatges
turístics, xalets i
també a l’alberg de la Generalitat. A partir d’aquestes previ-
sions, l’Ajuntament de Deltebre ha reforçat el servei al Punt
d’Informació Turística ubicat al Consell de Riumar, el qual, amb
tres treballadors, estarà obert tots els matins de la setmana, de
10h a 14h, i s’intensificarà del 28 de març a l’1 d’abril, també
amb servei per la tarda, de 16h a 19h. Alhora, també s’ha estat
treballant aquestes darreres setmanes per posar a punt la imat-
ge del nucli turístic. L’alcalde, Lluís Soler, ha recordat “la clara
aposta que realitza l’equip de govern per enfocar el municipi al
turisme i generar noves oportunitats per a dinamitzar l’econo-
mia local amb aquest sector”. D’aquesta manera, l’alcalde ha
recordat “el canvi d’imatge que ha sofert Riumar des de l’en-
trada de l’actual equip de govern a l’Ajuntament de Deltebre”.
Així, l’alcalde ha posat en valor els treballs per a finalitzar les
obres del nucli de Riumar, les noves passarel·les d’accés a la
platja, les quals ja estan quasi bé finalitzades, la recuperació del
Punt d’Informació Turística i de la Bandera Blava, el servei de
manteniment i neteja anual, i el catàleg d’actes d’estiu. Al
mateix temps, per aquest temporada estiuenca, es preveu que
s’intensifiquin les tasques de neteja de la platja de Riumar, de la
Bassa de l’Arena i del Fangar, així com també es millori el servei
de recollida d’escombraries del propi nucli.

L’ocupació turística fregarà 
el 85% a Deltebre

DURANT LA SETMANA SANTA

Divendres, 30 de març, a les 18 hores a la botiga
Secrets laShop-Concept Store de l'Ampolla (c.
Menorca, 6) serà la presentació del llibre La força d'un
destí de l'escriptor Martí Gironell, Premi Ramon Llull
2018. La presentació anirà a càrrec de l'autor ebrenc
Miquel Esteve.
I dissabte, 31 de març, tindrà lloc la Sortida a la petita
Joia del Delta. L'activitat consistirà en una visita guia-
da per conèixer la flora i la fauna de la bassa de les
Olles de l'Ampolla. El punt de trobada serà a les 8.30
hores a la plaça González Isla de l'Ampolla, i, des de
l'organització, es recomana portar calçat còmode,
esmorzar, gorra, aigua i binocles.

Activitats del cap de setmana

L’AMPOLLA

L’Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre és una associació
turística sense ànim de lucre que es va crear l’any 2005, animada pel procés d’elabo-
ració de la candidatura de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc
Natural del Delta de l’Ebre. La setmana passada es va presentar en societat en un acte
al Centre de Promoció Turística i gastronòmic d’Amposta, “Espai Ebre KM0”
(Avinguda de Sant Jaume, 42-52). Els membres d’aquesta associació, amb seu a
Poblenou del Delta, formen part dels set municipis del Delta de l’Ebre i venen de dife-
rents sectors del turisme (hotels, restaurants, empreses d’activitats, cases de pagès).
Aquestes, un total de 30 empreses, destaquen per la seva col·laboració i el seu grau
de compromís amb el Parc Natural, tant com a Punt d’Informació com a empreses
acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Presentada l'Associació d'empreses 
i activitats turístiques del delta

LA SEU ESTÀ AL POBLE NOU DEL DELTA
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Els CDR de l'Ebre van tallar l'N-340 amb rodes
cremades i van fer una marxa per l’AP-7

Conflicte català: accions de protesta pels darrers esdeveniments, a Alcanar i a l’Ampolla, dimarts passat

El Parlament ha aprovat aquest dimecres reclamar garantir
els drets polítics de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi
Sànchez, inclòs el de ser investits presidents; amb els vots
favorables de JxCAT, ERC i la CUP –impulsors de la iniciati-
va. Així, els dos textos expliciten que entre els drets a
garantir i ha d'haver el de "sotmetre a debat i votació
plenària la seva candidatura per ser investit president" i
reclamen el compliment de l'article 25 del Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics, arran de les mesures
cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans d'aquest
organisme demanant a l'Estat que garanteixi els drets polí-
tics de Sànchez. Durant el debat, JxCAT ha deixat clar que
no renuncia a la investidura de Puigdemont, investidura
que la CUP ha reclamat que es faci ja i que ERC no ha men-
cionat directament. Per la seva banda, Cs, PSC i PPC han
criticat l'actuació dels independentistes, mentre que
CatECP ha dit que aquesta proposta podria suposar "tornar
enrere".
Puigdemont
A l'euroordre de detenció dictada pel jutge del Suprem el
divendres, el jutge Pablo Llarena demana que es detingui
Carles Puigdemont i s'entregui a Espanya pels delictes de
rebel·lió i malversació. Cap dels dos delictes està inclòs en
el llistat europeu que permet que les entregues entre països
siguin més ràpides però, tanmateix, el jutge considera que
la malversació es pot equiparar al delicte de corrupció, que
sí està inclòs en el llistat. 

El Parlament aprova garantir 
que Puigdemont, Sànchez i Turull

puguin exercir els seus 
"drets polítics"

Els CDR (Comitès en Defensa de la
República) de les Terres de l'Ebre i el Camp
de Tarragona va continuar aquest dimarts a
la tarda amb accions conjuntes per aturar el
trànsit a l'N-340, en aquest cas al Baix Ebre,
però també a l'autopista AP-7. Sobre les 17
hores, van apilonar desenes de neumàtics i
hi van calar foc. L'acció es va fer al punt
quilomètric 1.092, entre l'Ampolla i
Camarles, prop de les instal·lacions del
Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).
Segons l’ACN, una hora més tard, amb la
presència ja de patrulles i antidisturbis dels
Mossos, van dissoldre aquesta acció i es van
traslladar a l'AP-7. Allí van saltar la tanca i
van caminar durant una hora i mitja en el
carril sentit nord, sentit Tarragona.
Finalment quan van arribar a l'alçada del
nucli urbà de l'Ampolla, van sortir de l'au-
topista i es van dispersar pels carrers del
municipi del Baix Ebre. 
Cap d'aquestes accions va suposar enfron-
taments amb els Mossos d'Esquadra.
També dimarts, però pel matí, a les Cases
d’Alcanar es va mantenir tallada l'N-340
durant 6 hores i mitja. Es van viure

moments de tensió. A la tarda com ja hem
explicat, les incidències es van produir entre
l'Ampolla i Camarles. Van haver-hi accions
coordinades a tot Catalunya. Les protestes

van generar reaccions sobre si el camí a
seguir ha de ser en clau pacífica. Però el
CDR ha agafat la iniciativa aquesta setmana
per manifestar el malestar de forma radical.

*EL JUTGE D'EDIM-
BURG deixa Clara
Ponsatí en llibertat amb
cautelars. La consellera
cessada s'oposa a l'ex-
tradició i el procés con-
tinua fins la propera
vista, programada pel
12 d'abril.

*EL PARLAMENT
tomba una proposta de
resolució de Cs que
demanava la dimissió
de Torrent com a presi-
dent de la cambra.
JxCat, ERC, PSC,
CatECP i la CUP voten
en contra del text, que
demanava respecte a la
convivència i neutralitat
institucional.

*LA POLICIA ESPAN-
YOLA deté els dos
Mossos que acompan-
yaven Puigdemont
quan va ser arrestat a
Alemanya. A un d'ells
l'han interceptat a
l'Aeroport del Prat i l'al-
tre prop del seu domici-
li.

*DESENES D’ADVO-
CATS es concentren
davant els jutjats cata-
lans per demanar l'”alli-
berament immediat
dels presos polítics”. El
portaveu de la platafor-
ma convocant denuncia
la "violació dels drets
fonamentals i de les lli-
bertats de la ciutada-
nia".

*LES MANIFESTA-
CIONS. N’hi han hagut
d’altres com les de les
Iaies i Iaios de Tortosa
(plana 6).

JxCAT, CUP i ERC han votat a favor de la iniciativa,
mentre que Cs, PSC, CatECP i PPC s'hi han oposat 

Pla general de manifestants que van tallar l'N-340, dimarts.
acn

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

EN UN MINUT

Més 
Notícies
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EN UN MINUT

*MOVEM TORTOSA
recorda que “fa només
un mes, Roigé va votar
en contra de la gratuïtat
del pàrquing del tem-
ple”. Jordi Jordan ha
informat que “en el ple
de febrer es va rebutjar
la proposta de Movem
Tortosa argumentant
que calia esperar 6
mesos i que ara la Sra
Roigé vol penjar-se una
altra medalla per tapar el
fracàs d’un aparcament
que ha costat gairebé
300.000 euros”.

*El PSC presenta la cam-
panya Xeic! Pos com
podem canviar Tortosa!
en la que vol recollir les
propostes ciutadanes per
un millor espai públic.
Després de 5 anys, a
campanya tanca el cicle
Xeic!, per recollir els
neguits i preocupacions
dels veïns i veïnes de
Tortosa respecte al man-
teniment de la ciutat.

*EL CAPORAL DE LA
POLICIA LOCAL DE
TORTOSA, Gaspar
Mateu, va proclamar-se
campió europeu de salt
de perxa en la categoria
M40, de majors de 40
anys. Mateu va fer el
millor salt de 4,50
metres en la seva prime-
ra temptativa, procla-
mant-se així campió
d’Europa Indoor en la
seva modalitat. Gaspar
va participar a l’Europeu
Master d’atletisme
Indoor celebrat a Madrid
entre el 19 i 24 de març,
com a integrant de Club
Divisió d’Atletisme Fent
Camí de Mislata
(València). 

Més Notícies

El govern de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat el Pla de Polítiques de Dones
2018-2021 que té com a objectiu impulsar, reforçar, incorporar i promoure la pers-
pectiva de gènere a les iniciatives de caràcter social, econòmic, polític i cultural de la
societat tortosina. El document, que va ser aprovat en Junta de Govern Local del
passat 26 de febrer, s'ha presentat aquest dijous en roda de premsa per part de l'al-
caldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i la regidora de Serveis Socials i Drets Civils,
Maria Jesús Viña. El Pla d'Acció s'estructura en 7 eixos: organització i sensibilització
en polítiques de gènere; educació, formació continua, promoció i desenvolupament
professional i laboral; benestar social i qualitat de vida; espai urbà, mobilitat i habi-
tatge; cultura i esport; immigració; i accions contra la violència masclista. Entre altres
accions, en el primer dels eixos destaca la formació i sensibilització al personal muni-
cipal sobre polítiques de gènere; l'atenció i assessorament al teixit d'entitats per a la
implementació de la perspectiva de gènere; i la sensibilització sobre la disposició de
plans d'igualtat i contra l'assetjament per raó de sexe entre l'entramat empresarial.

L'aparcament de la plaça del Mil·lenari passa a ser
d'accés lliure i gratuït. L'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, va informar de la decisió que s'ha
pres conjuntament amb el Departament de Territori
i Sostenibilitat. El pàrquing va ser construït per la
Generalitat al juliol del 2017 i a finals d'octubre va
començar a ser de pagament i només era gratuït
pels usuaris de l'Hospital Verge de la Cinta que el
fessin servir per agafar el bus llançadora que els
porta al centre sanitari.
Un cop avaluada la poca incidència que ha tingut
pels usuaris de l'Hospital, l'Ajuntament va demanar
a la Generalitat que un cop passessin els sis primers
mesos es revertís la situació i l'aparcament pogués
passar a ser d'accés lliure i gratuït.

El govern municipal el va aprovar en Junta de Govern Local el passat 26 de febrer

L'aparcament de la plaça del
Mil·lenari és d'accés lliure

Tortosa presenta el Pla de Polítiques de
Dones 2018-2021

I gratuït

El PSC lamenta els actes d’exclusió de què han sigut
objecte algunes persones en el seu àmbit privat

“Volem mostrar el nostre rebuig als actes que van tenir lloc la nit de diumenge”

Des de la Federació de Terres de l’Ebre del
Partit dels Socialistes de Catalunya “volem
mostrar el nostre rebuig als actes d’exclusió
que van tenir lloc la nit de diumenge a dilluns
i que han afectat a l’àmbit privat de les per-
sones, amb la pintada de llacets grocs a la
façana del despatx professional d’arquitectu-
ra del regidor i portaveu del grup municipal a
Tortosa, Enric Roig”. No podem permetre les
accions que augmenten la fractura social a
Catalunya. Assenyalar als que no pensen
igual que tu, és propi del pensament totalita-

ri. Malgrat tot, seguirem reclamant i oferint
respecte per a tothom. Tanmateix volem
mostrar la nostra solidaritat amb les altres
persones de Tortosa que també han estat
assenyalades d’aquesta manera en el seu
àmbit privat i personal, així com amb els i les
socialistes d’altres indrets. Finalment, lamen-
tem que altres forces polítiques de
l’Ajuntament de Tortosa no hagin rebutjat els
actes, ni hagin tingut un posicionament clar
davant d’aquests fets que interfereixen en
l’àmbit professional de les persones”.

A l'última Comissió d'Agricultura, Pesca, Alimentació
i Medi Ambient del Congrés dels Diputats celebrada la
setmana passada, el Congrés sol·liciten al Govern que
desenvolupe accions concretes per a la gestió dels sedi-
ments de la conca de l'Ebre. “Ante la última Comisión
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
del Congreso de los Diputados celebrada la semana pa-
sada, el Congreso solicitó al Gobierno que desarrolle
acciones concretas para la gestión de los sedimentos de
la cuenca del Ebro”. La Proposició No de Llei, que va
ser registrada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Confederals de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Esquerra Republicana, Socialista i Mixt (PDE-
CAT), presentada a la Comissió per ERC, defensada en

conjunt per la resta de grups parlamentaris que la van
registrar (pel Grup Mixt va comparèixer Compromís) i
recolzada finalment pel Grup Parlamentari de Ciudada-
nos, només va ser rebutjada pel Partido Popular. La
proposta deriva del treball desenvolupat des de la Cam-
panya pels Sediments que es va reunir amb els grups
parlamentaris del Congrés a inicis de 2017 . 
Les entitats i els activistes independents que formen

la Campanya pels Sediments sol·liciten al Govern que
“atengui de forma urgent aquestes propostes i doti de
partides pressupostàries la redacció d'un Pla de gestió
integral dels sediments de la conca de l'Ebre i les mesu-
res associades a aquest Pla per a resoldre aquesta pro-
blemàtica que pateix la Conca de l'Ebre”. 

El Congrés espanyol se torna a posicionar a favor de millorar la
gestió dels sediments a la Conca de l’Ebre

La segona edició del festival terres Catalunya-Eco &
Travel film festival ja calenta motors. Es farà entre el 2
i el 5 de maig. El certamen especialitzat en audiovisual
turístic, de paisatge i viatges ha rebut un total de 248
inscripcions de tot l'Estat espanyol però també de països
com Portugal, Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Xile, Brasil o
Irán, entre altres. En total en són fins a 18 els països que
hi estaran representats. El jurat ha escollit un centenar
de films que participaran en la secció oficial entre les dos
competicions del festival: Comunicació Turística i Docu-
mentals. 
Les projeccions es faran al Teatre Auditori Felip Pedrell

i, com a novetat, dijous 3 de maig es farà una de les ses-
sions al Mercat Municipal

Festival terres Catalunya-Eco &
Travel film festival

L’alcaldessa, Meritxell Roigé, durant la presentació del Pla.
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*TRADING HABITAT
formalitza la transacció
de les instal·lacions des-
tinades a la manufactu-
ració i exportació de
productes agrícoles,
conegudes com “l’anti-
ga fàbrica dels conge-
lats”. Després de 10
anys d’inactivitat, es tor-
narà a posar en marxa
amb tot el que significa,
llocs de treball i altres
empreses vinculades.

*SALÓ DE PASQUA.
Entre les novetats d’en-
guany hi ha una zona
de jocs tradicionals, un
escape room juvenil o la
zona d’activitats
d’APASA ’Tots som
iguals, tots som dife-
rents’. Té lloc al pavelló
firal 1 d’Octubre fins
avui 29 de març.

*LES PISTES COBERTES
a la zona esportiva ja
són una realitat.
Integren els vestidors
exteriors i inclouran un
rocòdrom del que ja
s’està redactant el pro-
jecte. Inversió de
340.000 euros. 

Més Amposta

El ple de l’Ajuntament d’Amposta
va donar llum verd dilluns 26 de març
a les tres propostes presentades pels
diferents grups municipals i que em-
placen al consistori a la defensa de
l’escola catalana, a treballar per l’ac-
cessibilitat universal i establir unes aju-
des econòmiques als malalts de llarga
durada, com els malalts de càncer.
La primera de les propostes va ser

presentada de forma conjunta per tots
els grups municipals i la regidora no
adscrita i era en defensa de l’escola
catalana i del model d’immersió lin-
güística. En segon lloc, el ple també va
acordar crear uns ajuts econòmics diri-

gits als malalts de llarga durada de
malalties greus, a proposta del regidor
German Ciscar. 
La moció de Ciscar, que va rebre el

suport de tots els grups municipals lle-
vat l’abstenció de la regidora no ads-
crita, reclamava que l’Ajuntament creï
"uns ajuts econòmics als malats de
càncer que estiguin en tractament i
tinguin uns ingressos inferiors al
SMI". 
Finalment, el ple de març també va

donar llum verda a la proposta del
grup municipal dels socialistes "pel
dret de les persones amb discapacitat
a l’accessibilitat universal municipal". 

El ple aprova les tres mocions 
presentades pels diferents partits

AMPOSTA Amposta tanca el pressupost
amb més romanent de tresoreria

‘Per a noves inversions’

L’Ajuntament d’Amposta
ha tancat el pressupost
del 2017 amb un roma-
nent de tresoreria de 7,5
milions d’euros i un
superàvit de 2,02 milions
d’euros. 
Aquestes xifres, qualifi-
cades "d’excel·lents"
per l’alcalde, Adam
Tomàs, permetran inver-
tir 1,9 milions d’euros
provinents del romanent
de tresoreria i 946.000
euros del superàvit a
inversions o a amortitza-
ció de préstec. Al ple del
mes de març es va infor-
mar del tancament del pressupost de l’any passat. Un
pressupost que d’inici es va situar en els 21,17 milions
d’euros i en el tancament s’ha situat en els 34,4
milions d’euros. "Actualment n’hi ha d’executats poc
més de 24 milions i en queden deu de pendents en
inversions per executar", ha assenyalat l’alcalde. la
comparativa entre les xifres del 2015, 2016 i 2017
demostra la bona evolució dels comptes de
l’Ajuntament. L’alcalde (a la imatge) també ha aprofi-
tat per destacar que bona part de l’èxit econòmic es
deu a l’elevat increment registrat en les subvencions
d’altres administracions que l’Ajuntament rep des del
2015 i fins ara.
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EN UN MINUT

*CAMARLES: més de
300 persones van gaudir
aquest cap de setmana
de diverses activitats rela-
cionades amb la Setmana
Santa però també va
haver-hi temps per la
gastronomia. Per una
banda, la diada del
Crostó i per l’altra la 13a
edició de la Fira de
Pasqua. Dues cites orga-
nitzades pels veïns (ebre-
digital.cat).

*LA MAREA PENSIO-
NISTA I EL COMITÈ UNI-
TARI DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE LES
TERRES DE L’EBRE és un
moviment ciutadà que
treballa en sinergia, des
del qual “lluitem per la
igualtat de les pensions
de totes les persones (ja
siguin d’orfandat,
violència de gènere, viu-
detat, incapacitat labo-
ral, discapacitat, jubila-
ció, etc), som transver-
sals, i anem sense ban-
deres ni partidismes”.
El passat dissabte 17 de
març, “vam convocar, i
vam realitzar a la ciutat
d’Amposta una concen-
tració per manifestar,
com a centenars de
pobles d’arreu de
Catalunya i d’Espanya, el
malestar per la irrisòria
pujada de les nostres
pensions i l'anomenat
‘factor de sostenibilitat’
que s'aplicarà a partir de
l'any vinent. Tant la
Marea Pensionista com
el Comitè Unitari de
Jubilats i Pensionistes de
les Terres de l’Ebre, ens
hem compromès en la
mesura de les nostres
possibilitats a crear l’or-
ganització de moviments
que defensin el sistema
públic de pensions als
diferents pobles de les
nostres terres, la qual ens
permeti coordinar-nos i
defensar el nostre pre-
sent i futur amb molta
més força”.

*PRIMERA TAMBORA-
DA A JESÚS. La
Confraria Sagrat Cor va
acompanyar la processó
des de l’església de la
Consolació a la de Sant
Francesc, el diumenge de
Rams, oferint, a més, en
acabar la missa, una
exhibició amb tots els
tambors. 

Més notícies

Una càmera de videovigilància s'instal·larà al pont Lo Passador, que
uneix Deltebre i Sant Jaume, per controlar, 24 hores durant tot
l'any, el pas de maquinària agrícola d'un hemidelta a l'altre. Segons
l’ACN, així es vol augmentar la vigilància a l'expansió del caragol
maçana que es pot produir per aquesta via si els vehicles de treball
no es netegen correctament en els punts gratuïts establerts a
Amposta i Deltebre. Una altra de les novetats enguany del pla de
lluita contra aquesta espècie invasora és el reforç de la vigilància en
els moviments de planter d'arròs. Està prohibit traspassar planter
de l'hemidelta esquerre al dret i cal comunicar-ho quan es fa entre
finques diferents al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació però, tot i així, aquesta ha estat una de les causes de
nous focus d'expansió del caragol maçana al Delta. Per altra
banda, per mantenir lliures de la plaga les finques no infestades,
s'ha reforçat la coordinació entre els cossos policials que han apro-
vat un protocol de vigilància i uns calendaris d'actuació.

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar les bases
i la convocatòria de 2018 per a l'atorgament d'ajuts a pro-
jectes i actuacions d'interès comarcal, amb una partida pres-
supostària de 20.000 euros. Aquelles entitats o persones par-
ticulars que vulguin optar a aquestes subvencions podran
presentar la sol·licitud en dos períodes que finalitzen el 31 de
maig i el 30 de setembre. En la mateixa sessió plenària, la
Corporació va aprovar les bases reguladores de la convo-
catòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per
al curs escolar 2018/2019. El ple també va donar llum verda
al model de conveni a signar amb les EMD de Jesús,
Campredó i Bítem per al programa Enfeina't. Així mateix, es
va aprovar la previsió inicial del cost que correspon enguany
a cada ajuntament per a la prestació del Servei d'Ajuda a
Domicili i es va fer la liquidació de 2017.

Una càmera vigilarà el pas de la
maquinària entre hemideltes

Per controlar l'expansió del caragol maçana

20.000 euros per a subvencionar
activitats de la comarca

Que contribueixin a l’impuls cultural, social o esportiu

Consell Comarcal del Baix Ebre

Pont ‘Lo Passador’.

La Setmana Santa dóna el tret de sortida a la campanya de
navegabilitat del riu Ebre. Però l’alt cabal ha fet impossible,
a l’empresa encarregada, dur a terme els treballs d’ade-
quació per la senyalització del darrer tram del riu.  Per això,
al tram final, la navegabilitat ha quedat ajornada. Aquests
treballs, amb la situació actual, es preveu que acabin a
finals d’abril. Per sobre dels 800 m3/s, l’IDECE no aconse-
lla la navegació. Ara, malgrat tot, està encara per baix i per
això empreses i Ajuntaments, en la zona que si que està
habilitada, ja tenen preparada la seua oferta turística. 

L’IDECE recomana no navegar per sobre dels 800m3/s

L’alt cabal ajorna la navegabilitat
del tram final del riu Ebre

Iaies i Iaios de Tortosa van iniciar aquests dilluns al vespre accions set-
manals per reclamar la llibertat dels presos polítics i dels exiliats així com
exigir respecte pels drets humans. El col·lectiu, inspirat pels Avis i Àvies
per la Llibertat de Reus, és el primer d'aquestes característiques que es
constitueix a les Terres de l'Ebre. Va haver-hi una concentració a la plaça
d'Alfons XII, durant la qual es va llegir un manifest. Segons ha explicat
una de les portaveus del col·lectiu, Montse Hierro, els Iaios i Iaies torto-
sins, a partir d'aquest acte es trobaran cada dilluns a la mateixa hora a
la cèntrica plaça per iniciar passejades pel centre de la ciutat amb pan-
cartes i elements de color groc en la vestimenta. Volen que la seva ini-
ciativa s'estengui com una taca d'oli i recorden que són un col·lectiu
"transversal" on, més enllà del suport o no la independència, els uneix
la reivindicació dels drets humans i la democràcia.

Per reclamar la llibertat dels presos polítics i els exiliats

Iaies i Iaios de Tortosa van iniciar
dilluns accions setmanals
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*ASCÓ: la nuclear
d'Ascó va fer el simula-
cre anual d'emergència
amb un suposat incen-
di a la sala de control.
La simulació va activar
totes les organitzacions
implicades en el pla, les
vies de comunicació
amb el CSN i el Centre
Alternatiu de Gestió
d'Emergències.

*MÓRA D’EBRE: el
Litterarum i la Fira del
Llibre Ebrenc creen el
LittHeroi, el lector de
literatura catalana que
ajuda a "salvar-la".
El LittHeroi i la
LittHeroïna, inspirats
en el còmic, protago-
nitzen els cartells de
l'edició 2018 de les
mostres d'espectacles
literaris i de literatura
ebrenca.

*EL PINELL va acollir
l'acte de lliurament del
23è Premi de
Fotografia de la Terra
Alta, convocat pel
Consell Comarcal. 
El primer premi en
categoria comarcal fou
per a Vicent Pellicer,
amb l'obra 'Una terra
roja i dura'. En catego-
ria lliure, el premi va
ser per a Luis M. Barrio,
per 'El hombre i el ave
1'. Els accèssits comar-
cals Raimon Fotògraf
se'ls han adjudicat Joan
Coronado, amb l'obra
'Des de la cota 705', i
Diana Vives, amb 'A
l'horitzó'.
L'acte fou presidit per
l'alcaldessa del Pinell
de Brai, Eva Amposta, i
pel president comarcal,
Carles Luz.

Més 
notícies

Més d’un miler de perso-
nes es van aplegar al
concert celebrat dissabte
a Miravet en solidaritat
amb els presos polítics
catalans i les seves famí-
lies impulsat per la plata-
forma Free Junqueras.
L’alcalde del poble, Toni
Borrell, va obrir l’acte
advertint que ‘encara
que es pensin que ens ho
han pres tot, no pararem
mai, perquè si no van
acabar amb nosaltres en
40 anys de dictadura i
300 des del 1714, no ho
faran ara que som més
que mai’. Després de
l’actuació del grup Solk,
l’escriptor Andreu
Carranza va llegir el
manifest que reclamava
la llibertat dels presos
polítics catalans i el
retorn dels exiliats.
L’activista Manolo Tomàs
va alertar que ‘hi ha una
part de la societat que es
pensa que això no va

amb ells i que només
afecta als que volem la
República o la inde-
pendència, però això és
una involució, un avís a
navegants. No val a
amargar-se, ara s’ha de
donar la cara’. Tomàs va
demanar a la gent de les
Terres de l’Ebre ‘lluitar
com sempre, amb idees
molt clares, perseve-
rança, dignitat i
intel·ligència’. En acabar
Guardet lo Cantador i la
seu rondalla, Conxita
Pujol, alcaldessa de
Ginestar, va denunciar la
manca de separació de
poders i les maneres
franquistes que perviuen
a l’Estat espanyol.
I abans de les actuacions
de Joan Rovira, Èric
Vinaixa, Mascarats i Dj
Jordi Caballé, el porta-
veu de l’Associació
Catalana dels Drets
Civils, Ferran Civit, com-
pany de la consellera

d’Agricultura exiliada,
Meritxell Serret, va
expressar l’agraïment
cap als empresonats i
exiliats, ’gent que ha
donat el seu compromís,
la seva llibertat i la seva
dignitat per tots nosal-
tres’. El diputat republicà
Lluís Salvadó va lloar
l’expresidenta del

Parlament Carme
Forcadell, que no va
poder participar en l’acte
perquè va ser empreso-
nada el dia anterior:
‘Segurament, la Carme,
que amb l’Oriol va parti-
cipar en moltes manifes-
tacions contra el Pla
Hidrològic, va aprendre
aquí a casa seva com un

poble aixecat, amb dig-
nitat i voluntat de fer-se
respectar, acaba guan-
yant i s’acaba imposant
davant la voluntat d’un
Estat. No tinguem la sen-
sació que tot el patiment
que estem sofrint és en
va, perquè acabarà sent
la llavor de la nostra
victòria final’.

Més d’un miler de persones reclamen al concert  
Free Junqueras la llibertat dels presos polítics catalans

I el retorn dels exiliats

A Miravet

L’escriptor Andreu Carranza va llegir el manifest que reclamava la llibertat dels presos polítics.

La Denominació d’Origen Terra Alta va celebrar dilluns a Tortosa l’úl-
tim dels esdeveniments per promocionar el concurs internacional Grena-
ches du Monde 2018, que tindrà lloc el proper mes, entre els dies 11 i
15 d’abril, a la Terra Alta. El showroom, destinat als professionals de la
restauració i l’hostaleria de la zona, així com a premsa especialitzada i
prescriptors, va comptar amb l’assistència d’unes 200 persones, demos-
trant així la forta aposta del territori pels vins amb Denominació d’Ori-
gen Terra Alta. La jornada, que es va celebrar al Centre Cívic de Ferre-
ries, va estar presidida per Joan Arrufí, president del Consell Regulador
de la Terra Alta, Emili Lehmann, regidor de Promoció Econòmica de l’A-
juntament de Tortosa, Carles Luz, president del Consell Comarcal de la
Terra Alta i Joan Josep Malràs, Diputat Delegat de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona. Al showro-
om hi van participar una trentena de cellers de la DO Terra Alta.

Prop de 200 professionals de les Terres de l’Ebre 
gaudeixen dels vins de la DO Terra Alta, a Tortosa

Joan Juvé
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ULLDECONA

La setmana passada va
quedar instal·lat, a
l’Escola Ramón y Cajal,
l’equip desfibril·lador
extern (DEA) cedit per
la Penya Oriol Romeu.
Es tracta d’un equip
d’alta tecnologia, valo-
rat en prop de 3.000
euros, senzill d’utilitzar
si és necessari. 
Els desfibril·ladors
semiautomàtics analit-
zen el ritme cardíac de
la persona i identifi-
quen si és susceptible
de rebre desfibril·lació
i, en aquest cas, mar-
quen el procediment a
seguir.

Desfibril.lador
extern a
l’Escola

Ramon y Cajal

Nou cop contra el contraban de picadura de tabac. La Guàrdia Civil
n'ha interceptat 16,5 quilos en empreses de paqueteria de Tarragona
i Amposta. 
Segons informa l’ACN, la setmana passada, agents de la Patrulla

Fiscal de Cambrils que porten a terme inspeccions per evitar el frau
fiscal van detectar, en dues empreses de Riuclar, que algunes caixes
desprenien una forta olor a tabac. 
A l'interior hi van trobar bosses que contenien picadura a punt per

ser transportada. Van ser intervinguts 2,5 quilos. El mateix dia 23,
agents de la Ràpita van descobrir fins a 14 quilos més en una altra
empresa de transports de missatgeria, fent servir el mateix tipus
d'embalatge.

El jutjat d'Amposta investiga dos veïns, de 20 i 42 anys, respon-
sables d'una empresa de transport, per utilitzar plaques de
matrícula i nombres de bastidor falsificats en vehicles pesants de
transport de mercaderies. La Guàrdia Civil va denunciar-los des-
prés de detectar en un aparcament d'Amposta un camió que
utilitzava gasoil 'B' bonificat -l'ús del qual està prohibit per als
vehicles que es dediquen al transport-. Els agents van descobrir
el suposat frau en la visita a la seu social de l'empresa, on el
conductor els va dir que es trobava la documentació del vehicle,
que va quedar immobilitzat. Des de l'exterior van veure que un
vehicle pesant tenia les mateixes plaques de matrícula que l'im-
mobilitzat abans. Després d'obtenir l'ordre, els agents van tro-
bar a la seu de l'empresa dos camions de transport de mercade-
ries amb alteracions en el nombre de xassís, quan havien estat
retirades les originals corresponents al nombre de bastidor.

Intercepten 16,5 quilos de tabac en
empreses de transport de paqueteria

Investiguen els responsables d'una
empresa de transports d'Amposta

per falsificar matrícules 

De Tarragona i Amposta Dels seus camions

XII Concurs 
Literari i artístic 21 d’Abril 

De l’Aldea

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia
un poble independent. Aquesta data està
present “en tots els aldeans i aldeanes i,
amb aquest concurs volem que es recordi
també, com a fita literària important. Ha
d’esdevenir un mitjà d’expressió per totes
aquelles persones amb inquietuds intel·lec-
tuals de referència a les nostres terres.
Hi haurà la modalitat de Pintura, amb 3
categories; de Narrativa; de treballs sobre
història, cultura i tradició de l’Aldea i la de
la Fotografia, amb imatges fetes dins del
terme a la població. 
El termini d’admissió de les obres finalitzarà
el 30 de març de 2018.

Guardó per a la mel 

d’Alta Muntanya de Muria BIO

Al premi italià Biolmiel 2017

La mel d’Alta Muntanya de la gamma ecològica de Muria BIO (www.miel-
muria.com), ha estat guardonada amb una de les medalles de plata de l’a-
partado polifloral de la iniciativa italiana, de relleu internacional, BIOLMIEL
2017.
L’edició BIOLMIEL 2017, que ha comptat amb la participació d’unes 200
mostres diferents de mel procedents de Grècia, Itàlia, Espanya i Eslovènia, va
tenir lloc a finals de novembre a les instal·lacions del CREA (Consell
d’Investigació Agrícola i Anàlisi de l’Economia Agrària) de la ciutat italiana
de Bolònia.
Per a Rafel Muria, president de l’empresa perellonenca, Mel Muria "aquest
premi, de relleu internacional, atorga més prestigi a la nostra extensa
gamma de productes ecològics. Cada nova distinció a les nostres mels és un
motiu d'alè per seguir treballant i innovant en l'apassionant món de l'apicul-
tura ". La mel d'Alta Muntanya és una de les 12 varietats de la col·lecció de
mel ecològica Muria BIO. 

acn

acn
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Del 14 al 16 de març
s’ha dut a terme a
Amposta la tercera edi-
ció de Fòrum Jove, el
Saló de l’Ensenyament.
Els tres eixos principals
han estat: ensenya-
ment, ocupació i habi-
tatge i, en la seva majo-
ria, els estands partici-
pants corresponien a
aquests tres àmbits, ja
que s’hi trobava la
representació dels cen-
tres educatius del terri-
tori. Aquest any cal
destacar la participació
de les quatre oficines
joves de les Terres de
l’Ebre en un estand
únic, on els tècnics de
les quatre comarques,
amb el suport de la
Direcció General de
Joventut, van donar a
conèixer els seus pro-
grames i, en especial,
van informar sobre
temes relacionats amb
les formacions que s’o-
fereixen al territori i
també sobre altres
temàtiques com l’ocu-
pació i l’accés al món
laboral.

#Fòrum 
Jove18

L’Ajuntament de la Rà-
pita va aprovar per una-
nimitat en la sessió de ple
una modificació de crèdit
extraordinari per un im-
port total de 640.141 eu-
ros, amb càrrec al roma-
nent líquid de tresoreria
per a despesa general,
que ha de permetre po-
sar en marxa destacats
projectes en els propers
mesos. Entre aquests,
destaquen l’adequació
dels edificis del Maset i
dels jutjats, l’arranjament
i habilitació d’àrees de joc
infantils, l’enderroc de les
cases del carrer Constàn-
cia o el projecte de l’avin-
guda dels Esports. 

‘Inversió històrica’
El regidor d’Hisenda i portaveu d’Esquerra Albert Salvadó, ha ex-

plicat que aquesta “serà l’última gran modificació de crèdit d’un
mandat en el qual hem arribat a un nivell d’inversió històric, afron-
tant dèficits que feia molt temps que s’arrossegaven, i que s’ha ca-
racteritzat per una reducció d’impostos compensada amb una re-
ducció de la despesa de les diferents regidories i una baixada molt
rellevant del rati d’endeutament”.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el
passat, en sessió extraordinària, el
Projecte de pressupostos per al 2018,
que ascendeix a 8.536.139,84 euros.
D’aquesta manera, es redueix en un
9,7% respecte a l’exercici anterior, a
causa de l’impacte que va tenir en els
comptes municipals del 2017 la dota-
ció per a fer front a la sentència del
cas Turov.
Els pressupostos es basen en les  línies
estratègiques del pla de govern.
També  recullen les necessitats que les
entitats i associacions del municipi
traslladen a l'Ajuntament i les propos-
tes que la ciutadania ha prioritzat a
través de la campanya de pressupos-
tos participatius. “Estem davant d’uns
pressupostos que reflecteixen les
principals línies de treball del pla de
govern, malgrat que ha calgut  un esforç col·lectiu important per
a sobreposar-nos a la problemàtica causada pel cas TUROV”, deia
Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar. La proposta de pressupostos
es va aprovar amb els 7 vots favorables de l’equip de govern,
d’ERC-AM, i els 2 del PSC, i les 3 abstencions del  PDeCAT, el PP
i la CUP. “Agraïm la confiança i la bona disposició del partit socia-
lista per a treballar conjuntament en temes d’interès per al muni-
cipi”, va dir Jordi Monfort, regidor d’Hisenda. D’entre les inver-
sions previstes,  sobresurten les partides destinades a la construc-
ció del nou Auditori Municipal, al projecte de reparcel·lació de
l’àmbit dels carrers Jaume I, 11 de Setembre i Enric Granados i a
la construcció de la nova bàscula municipal.

La Ràpita aprova una modificació
de crèdit de 640.000 euros Pressupostos municipals

d’Alcanar
‘Per afrontar projectes destacats’

Per al 2018

Prop de 6.000 persones han seguit les 
Jornades Comerç Increïble 

Cloenda a la Ràpita Aprovat per unanimitat en el ple de l’Ajuntament

Prop de 6.000 persones han seguit les Jornades Comerç
Increïble de la 2a edició de la Setmana del Comerç. Així
ho ha explicat la directora general de Comerç, Muntsa
Vilalta, a la Ràpita, on ha presidit la cloenda de les II
Jornades d'Intercanvi d'Experiències Comercials, organit-
zades per la Unió de Comerç Rapitenc. Amb aquestes
jornades s’ha posat punt i final a la Setmana del Comerç
impulsada per la Generalitat des de dilluns passat, a tra-
vés de la Direcció General de Comerç, amb més de 200
activitats arreu de Catalunya. 
L’acte ha comptat també amb la presència de la directora
dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles.

Acord d’agermanament entre
Cazorla i la Sénia

El ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar per unanimitat el con-
veni amb el Consell Comarcal pel projecte treball a les 7 comarques.
El conveni suposa una despesa de 3.415.84€ per a obtenir el servei
d’un tècnic/a d’inserció sociolaboral tres dies a la setmana en jornada
completa, que també ofereix servei a les empreses i suport al teixit
productiu. Entre altres punts, també es va aprovar un conveni amb
l’ens comarcal que suposa una despesa de 4.510,50€ per a la con-
tractació de tres peons i una persona que realitzi tasques de neteja a
través del programa treball i formació per a persones aturades no per-
ceptores d’ajuts. Així mateix, es va aprovar l’agermanament entre la
Sénia i Cazorla per plasmar públicament el vincle que uneix a les dues
poblacions i per intensificar-ne la col·laboració.

Albert Salvadó, regidor d’Hisenda de 
l’Ajuntament de la Ràpita.

Alfons Montserrat, 
alcalde d’Alcanar



Reciclem palets de gelat

El reciclatge s'ha convertit en un estil de
vida que va més enllà d'uns simples cubells
d'escombraries. Per això és molta la gent
que s'han unit al reciclatge artístic per crear
peces amb un toc de solidaritat cap al medi
ambient, per tant el reciclatge creatiu és
aquell que, a més de classificar els mate-
rials i productes que ja no fem servir, busca
noves formes d'aprofitar-los a través d'ide-
es innovadores, creatives, útils i sostenibles
per al nostre dia a dia. Les manualitats són
ideals per a desenvolupar la concentració i
disminuir l'estrès, tant a grans com a nens
estimulen, com el seu nom indica, la des-
tresa manual, la creativitat i la perseve-
rança.

Necessitarem materials bàsics com:
1- Fotos per emmarcar, frases boniques,
dibuixos...
2- 8 Palets de gelats
3- Cola blanca, pegament o cinta adhesiva
4- Cúter per tallar, una guillotina, tisores...
5- Una superfície rígida on poder treballar
6- Pintura a l'aigua tipus americana

7- Elements per a decorar
8- Un tros de cordill i una grapadora

Procés:
1- Pintarem els palets amb el color escollit
2- Posarem en paral·lel els palets
3- Retallarem la foto, frase o dibuix
4- Agafarem l'adhesiu i començarem a
encolar
5- Col·locarem la foto, dibuix o frase
6- Tornarem a posar en paral·lel els palets
fent un marc
7- Esperarem que sequi perquè quedi tot
ben adherit.
8- Començarem a decorar amb elements
que poden ser botons, adhesius, figures de
fusta de formes vàries..., etc
9- Si voleu, es poden decorar amb ratlles,
franges... Imaginació al poder!
10- Finalment per la part de darrere
col·locarem cordill amb grapes per a que
ho puguem penjar.

Aquí us deixo fotos on podeu veure el pro-
cés i dues formes d'acabat.

FOTO: SALVA BALART
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Més Ebre, allà pel mes de novembre, va avançar que al
CF Amposta existia una alternativa directiva que podia
sorgir, d’alguna manera, del futbol base. I la notícia era
certa. Poques setmanes abans de tancar-se el període
de presentació de candidatures, la possible alternativa
va fer un pas enrera. Les darreres setmanes, també
hem avançat que a la UD Jesús i Maria pot existir una
alternativa a la junta actual que estaria formada per
exdirectius. També és cert. Falta saber si arriben a pre-
sentarse. Ara també hi ha rumors que al CD la Cava
pot haver-hi interés d’un grup de persones en poder
agafar el club en un futur, sent un relleu a la junta
actual. I del CD Tortosa, les darreres setmanes, hem
anat comentant cada divendres els rumors que han
existit sobre el futur directiu. Si no hi ha cap candida-
tura, s’haurà de muntar una gestora que pot estar
encapcel.lada pel vicepresident Victor Martin i que,
segons tinc entès, de forma forçada per la situació (per
formar la gestora) o de forma natural, tindrà suport del
futbol base. Si recordeu, els primers rumors que vam
avançar fa un parell de mesos deien que, si no hi
havien candidatures, del futbol base podría sortir algú
per a  poder ajudar a tirar-ho avant. I, d'alguna mane-
ra, potser així. També han hagut altres rumors, que
depenien si el Tortosa es quedava a Primera catalana.
D’entrada, aquests no podran ser. Però no es pot des-
cartar res, malgrat que sigui a Segona. El temps dirà.  

Michel 
Rumors sobre rumors

Parlo de futbol, de jugadors,   d'entrenadors però molt
poques vegades de directius. I sense ells no hi hauria res
per parlar-ne. Ja queden pocs directius de la raça del direc-
tiu camarlenc Josep Bertomeu. És el mes antic del futbol
ebrenc, juntament amb Roda i Alvaro del R-Bítem.
L'ànima del CF Camarles. El dia que se’n vagi, aquest club
tindrà un problema. Ha fet de tot:  jugador (a l’Amposta,
Camarles, Ampolla i Perelló), entrenador (Camarles,
Perelló i Aldeana), directiu, delegat, coordinador de futbol
base, moltes hores a la barra del bar...fa d’ speaker al
camp... no és president però ho és gairebé a l'ombra.
Passa més hores al camp que amb el seu coixí cada nit.
Home de futbol,   treballador, gran persona...té un cor d'or
i alhora és sempre precís amb les seves paraules. 
Per demostrar la seva bondat, em va dir un jugador que el
va tenir de tècnic: "mai ens recriminava o ens feia respon-
sables quan les coses anaven malament".
Si ell fos president del Barça, el club tindria 100 milions de
superàvit cada any. Ja ha estat pregoner de la Festa Major
del seu poble. Però el dia que plegue del futbol, se li hauria
de posar el seu nom a l'estadi. 
Al 1998, en el número 0 de la primera revista de Michel,
ja l’entrevistava. Estava molt jove però el temps no ha pas-
sat per ell. És un vella criança del futbol ebrenc. Té 63
anys i 52 han estat dedicats al món del futbol. Tota una
vida. Ell lidera el grup de gent que fa miracles a Camarles
per seu un equip capdavanter a la categoria. I ara a la jubi-
lació igual prepara la història del seu club per fer un llibre.
Quina pena que no hi hagi més directius de la seva espè-
cie.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Bertomeu, 52 anys amant el futbol

      MINUT 91
DIUMENGE no hi haurà programa a Canal Terres
de l’Ebre, en ser jornada de descans. Però durant
la Setmana Santa, a Canal TE, es podrà seguir en
diferit la gravació de Video Ascó Televisió del

partit Ascó-Europa.

Partit Ascó-Europa, a Canal Terres de
l’Ebre. Divendres 30 a les 15h. Dissabte a les

8.30h i a les 00h. Diumenge a les 13h i 
dilluns a les 10h

El comité ha desestimat la impugnació del partit Martinenc-Tortosa, que va fer el
club ebrenc la setmana passada. El comité diu que el Martinenc va rebre un comuni-
cat abans del partit autoritzant al jugador per poder ser alineat i es basa en l’article
286 que indica que la sanció s’ha de complir en la mateixa categoria on es produeix.
I no té en compte les al.legacions del Tortosa, ni l’article 287 (punt 4). El Tortosa es-
tudiarà anar al Tribunal Català de l’Esport. Arturo Llorca, president en funcions del CD
Tortosa, va dir diumenge a Minut 91 que “vam impugnar perquè hi ha motius i per-
què hem de defensar el club i la competició. No vam fer-ho per una qüestió de clas-
sificació”. Arturo també va informar que diumenge va comunicar a la plantilla que la
subvenció de l’Ajuntament es retardava unes setmanes més i que, per tant, es trigarà
també a poder estar al dia dels pagaments. Es va dir als jugadors que si volen marxar
poden fer-ho. Edgar, un dels fitxatges de Barcelona, ja és baixa. 

El comitè desestima la impugnació del CD Tortosa

L’Ascó va salvar un punt en la seua
visita a Gavà, equip que està gairebé
sentenciat al descens (1-1). Un punt i
gràcies. L’empat va assolir-lo Guiu a
darrera hora.  Les distàncies amb la
quarta plaça s’incrementen. Ara està a
cinc punts. Per això, el partit d’avui di-
jous (18 h), és clau. L’Ascó juga a casa
amb l’Europa. És el partit de la tempo-
rada. Els arlequinats arriben amb op-
cions de lluitar també per la quarta
plaça. I diumenge van guanyar al líder
Espanyol (primera derrota). 
Cheikh, jugador asconenc que va

intervenir diumenge passat a Canal
Terres de l’Ebre, a Minut 91, va recla-
mar suport de l’afició “davant d’un
partit que és molt important i en el
que hi ha molt en joc. Passi el passi,
seguirem lluitant igualment però un
triomf contra l’Europa ens donaria
possibilitats, tot i que en les darreres
jornades no hem guanyat partits que

devíem, com diumenge a Gavà”. San-
ti Castillejo, el tècnic, va ser dur diu-
menge després d’empatar a Gavà:
“hem perdut punts contra rivals fins i

tot en zona de descens i per això no
mereixem fer la promoció”. Avui,
però, encara hi ha opcions. L’equip ha
d’oferir la seua millor versió. 

Tot o res
TERCERA DIVISIÓ. NOVA DECEPCIÓ AMB L’EMPAT A GAVÀ (1-1). LA QUARTA PLAÇA S’ESCAPA

L’Ascó rep avui dijous a l’Europa (18 hores), una final per poder tenir opcions

Jornada de
descans

FINS EL DIA 7 D’ABRIL

Aquest cap de setmana,
coincidint amb la Setmana
Santa, hi haurà descans a
les categories territorials.
L’única competició que hi
haurà partits és la Tercera
divisió, categoria d’ambit
estatal. I a Tercera es recu-
perarà el partit Arnes-
Roquetenc, avui dijous. 

Gabi

El Tortosa va perdre diumenge amb el San Cristobal, líder
del grup (1-4). Bon inici dels roigiblancs, amb diverses arri-
bades i un gol anul.lat. Però amb els minuts, el líder es va
apoderar del partit i ja abans del descans va encarrilar-lo
amb el 0-2. A la represa, amb espais, el San Cristobal va
sentenciar amb dos gols més i va perdonar diverses oca-
sions molt clares. El Tortosa, amb el partit trencat, va fallar
un penal i va reduir distàncies amb el gol d’Ilya.
Una nova derrota, tot i que contra el líder, que ja deixa el

Tortosa amb peu i mig a la Segona catalana. Una tempora-
da caòtica i que es converteix en una agonia en aquestes
darreres jornades. Està en estudi la continuitat del cost tèc-
nic i també si poden haver-hi baixes de jugadors que arri-
ben de Barcelona. Així va indicar-ho el president en fun-
cions, Arturo Llorca, diumenge a Minut 91, a Canal Terres
de l’Ebre.
Una possibilitat que es percep, si es prenen decisions amb

el cos tècnic, és que agafe l’equip el delegat Josep Maria
Lleixà. No obstant, el problema per al Tortosa, si dóna bai-
xes, està en saber com pot acabar la temporada, com podrà
fer equip en les jornades que manquen.

L’agonia continua

EL TORTOSA PERD AMB LÍDER (1-4)

La Rapitenca va guanyar el Viladecans, segon classificat
(3-2). I s'allunya de la zona de descens i ja s'estabilitza a
la taula amb 6 victòries en 8 partits. Els rapitencs es van
avançar al minut 10 arran d'un penal que va suposar ex-
pulsió del capità visitant. Sabaté va transformar-lo. Fins el
descans, control de pilota visitant i la Rapitenca que sabia
llegir la situació del partit, ben replegada esperant les con-
tres. A la represa, el Vila va poder empatara aviat. De l'1-
1, es va passar al 2-0, gol de Peke, arran d'una acció indi-
vidual. El Viladecans va arriscar amb 4 canvis. Va tenir
opcions clares per entrar en situació. La Rapitenca, amb
espais i amb un Brayan excepcional, també va tenir-ne. El
gol visitant va arribaral 89. Acte seguit, una contra local li-
derada per Brayan i Tornel, va suposar el 3-1, de Buera. Al
95, el Viladecans va establir el 3-2. El triomf va ser molt
important, amb sentiment per la comunió entre equip i
afició. Els locals tenien les baixes de Miki, Mata, Uri, Blasi
i Saddik. Peque i Paulino, del filial, van ser titulars. Buera,
que va marcar el 3-1, i Tornel, que va ser incisiu en la con-
tra del tercer gol i que va tenir una altra ocasió, van jugar
en el darrer tram del duel. Tot plegat, satisfactori.

Sentiment rapitenc

UE RAPITENCA. TRIOMF DE PRESTIGI (3-2)

Víctor Bertomeu, en una imatge del partit contra el Palamós.
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L'Amposta va guanyar
a Camarles i s'aproxima a
dos punts del líder Cam-
brils (3-6). Partit molt
igualat al primer temps en
què una gran contra local
va ser l’1-0, gol d’Edgar.
Empataria acte seguit
l'Amposta, a través de
Carles, però el Camarles,
tot i jugar amb deu per
l’autoexpulsió de Rosales,
va tornar a posar-se per
davant, arran d’un tret de
falta d’Aleix. La pilota va
passar pel mig de la tanca.
A l'inici de la represa, em-
pat visitant (protestat pels
locals per fora de joc posi-
cional de Quim) i, uns mi-
nuts més tard, per protes-
tar, segona targeta groga
al local Arnau. El Camarles es va quedar amb nou. L'Am-
posta, en deu minuts, va sentenciar amb tres gols més.
Felipe va fer un hat tric. No va haver-hi més història. Amb
el 2-6, el local Aleix va aconseguir el 3-6 final. Massa càs-
tig per a un Camarles que acumula 4 derrotes seguides.
Es cinquè.  

Camarles-Amposta, derbi trencat 

L’ÀRBITRE DEIXA AMB NOU ALS LOCALS AMB EL 2-2

Xavi Cid, tècnic del Camarles: “hem de fer autocrítica i
veure que hi ha reaccions o protestes que no podem tenir,
però la segona targeta a Arnau em sembla que l’àrbitre se
l’hagués pogut estalviar. Després ens va dir que no recor-
dava que en tenia una. I per a mi, el segon gol de l’Am-
posta era fora de joc. Fins al 2-2, tot i jugar amb deu,
estàvem ben posats. Després ja no es va poder reaccionar
i la derrota fou dolorosa. Teníem baixes com Cristian,
Raul o Víctor que en partits com aquest es noten. És la di-
ferència de plantilles que hi ha entre les dels tres primers
i la nostra. És complicat competir amb ells quan arriba la
recta final de la lliga”. 
Albert Bel, tècnic de l’Amposta: “vam començar amb

molta intensitat i ritme, volent dur la iniciativa. Però tam-
bé sabíem que no havíem de cometre pèrdues perquè a la
contra el Camarles ens podia fer mal. I així es va avançar.
Fou important que Carles, amb un bon gol, va empatar
poc després. Vam seguir igual, amb alguna ocasió, però
ells arran d’una falta, van fer el 2-1 i el partit es compli-
cava, tot i que es van quedar amb deu per una acció de
Rosales que entenc que l’àrbitre interpreta agressió. A la
represa, vam buscar obrir el camp i vam reforçar l’eix cen-
tral per poder controlar les segones jugades que propicia
Ferreres. Aviat vam empatar en una acció que des de la
banqueta i per les imatges és complicada de poder jutjar
si hi havia fora de joc. L’assistent, però, va tenir-ho clar i
no va aixecar la bandera. Després ells van quedar-se amb
nou per l’expulsió d’Arnau que imagino que va protestar-
li a l’assistent una possible falta de Carles. Amb el 2-2 i
ells amb nou és cert que el partit es va posar de cara però
també calia interpretar-lo i vam saber fer-ho. El treball va
ser bo i la victòria important per seguir aspirant al mà-

El vestidor del derbi

OPINIONS DELS TÈCNICS

El Gandesa va remuntar i va guanyar contra el Roda (3-
1). És tercer i creu amb ell mateix. Són 5 victòries segui-
des. 18 punts de 24. Del partit, Guillermo Camarero, el
tècnic, deia que “en el primer minut, arran d’una indeci-
sió nostra, va venir el 0-1. L’equip, amb els minuts, es va
refer i va tenir paciència en la circulació de la pilota, cre-
ant ocasions gràcies al bon treball. També va ser impor-
tant que abans del descans vam remuntar. El Roda pres-
sionava molt i va fer molt de desgast durant el primer
temps. A la represa, vam seguir controlant el partit però,
tot i tenir noves oportunitats, no vam sentenciar i per això
va haver incertesa fins el final, quan Genís va marcar el 3-
1 que ja va decidir”. El Gandesa, il.lusionat en poder fer
història, després del descans, afrontarà el derbi a Batea,
diumenge dia 8 d’abril a les 18 hores. Un derbi amb molts
al.lcients que es presenta apassionant.  

Punt i seguit a la ratxa gandesana

2A CATALANA. CINQUENA VICTÒRIA SEGUIDA (3-1)

L'Aldeana segueix ferma després de guanyar al camp
d'un Perelló que feia set jornades que no perdia (0-1). Par-
tit molt intens al primer temps, de contacte, i també travat,
amb una ocasió clara per equip. La represa va ser més
oberta. Opció inicial de l'Aldeana i dues de clares del Pe-
relló, sobre tot una de Raul que va anar al pal. Quan el Pe-
relló més insistia, una jugada dels germans López de l’Al-
deana va comportar el 0-1. Centrada de Jonatan des de
l’esquerra i rematada de Robert, amb gran cop de cap.
El Perelló, que va acabar jugant amb dos cadets, va in-

sistir però l'Aldeana, molt ferma en defensa, va evitar els
intents locals. Els de Molinos tenen un partit menys que
disputaran el dia 1 de maig a casa contra el Jesús i Maria.
L’Aldeana, tercera a la taula, visitarà el Vilalba també el dia 1 de maig per recuperar el
partit pendent. 

La Cava, després de cinc jornades, va tornar a guanyar
un partit. Va fer-ho diumenge contra l’Hospitalet (3-0),
un dels cuers, en una jornada en què no podia fallar per
mantenir opcions de permanència. A més, els resultats de
la jornada van anar-li bé, amb les derrotes de Roda i del
Morell. 
La Cava es troba ara a 4 punts d’aquests equips, que

estan en zona de descens compensat.
Cal seguir lluitant perquè encara hi ha esperances, mal-

grat que la situació continua sent complicada.

Cinquena victòria seguida de l’Aldeana

3A CATALANA. VA FRENAR LA RATXA DEL PERELLÓ (0-1)

Hat-tric de Felipe.

El Batea, després de quatre empats, va guanyar al camp de
la Canonja (1-3), rival directe per evitar les compensacions.
Després de moltes jornades, els terraltins surten d’aquestes
places que ara són de descens compensat. Des de Batea, del
partit, deien que “victòria molt important i també molt com-
plicada, per les adversitats. Al minut 13, arran d’un penal per
unes mans inexistents de Raúl, vam rebre l’1-0. Vam reaccio-
nar i Vilarroya va empatar aprofitant una passada de Joel. El
partit fins el descans va estar obert. A la represa, la Canonja
va pressionar molt més, tot i que sense crear opcions clares.
El partit, però, es va complicar amb l’expulsió de Carles (63’).
Malgrat això, els retocs tàctics van anar força bé i, a més d’a-
guantar la pressió de la Canonja, vam tenir possibilitats a la
contra. Vilarroya va marcar l’1-2 i va disposar de dues op-
cions per sentenciar. Al final, en una altra contra, Joel va es-
tablir l’1-3 que suposava una victòria molt valuosa”. 

Salt de qualitat de Batea

VICTÒRIA AMB DOBLE VALOR A LA CANONJA (1-3)

L’Ulldecona va guanyar el Morell (1-0) i ja és quart. L’e-
quip, tot i perdre al camp del líder en la jornada anterior,
segueix en ratxa i, malgrat les baixes de Nacho i Ion, afe-
gides a les que ja tenia, va sumar un triomf gràcies al gol
del faldut Ferran, aprofitant una centrada de Miquel
(90’). Antoni Teixidó, el mister, felicitava a “tot l’equip
perquè el mèrit és seu. La campanya és sensacional. Cal
destacar-ho. I té més valor per totes les adversitats que
hem tingut i tenim. Ja sé que tots els equips tenen baixes,
però el cas de l’Ulldecona enguany és per a considerar.
Per això els resultats de l’equip tenen més mèrit”. Del
partit contra el Morell, Teixidó deia que “el 0-0 no ha-
gués estat injust. Va ser un partit igualat i amb poques
ocasions. Però quan estàs en bona dinàmica pot passar
que acabes guanyant a darrera hora com va succeir diu-
menge”. Munta, amb molesties, va poder jugar. 

L’Ulldecona és quart

GOL DE FERRAN AL 90, CONTRA EL MORELL (1-0)

La Sénia va guanyar al camp del Catalònia i s'acosta a
la permanència (2-4). Els seniencs van començar amb fer-
mesa, pressionat dalt i anant a pel partit. Així Isaac va te-
nir dues opcions. A més, va haver-hi una jugada de gol
anul.lada per fora de joc. Amb els minuts, el partit va
igualar-se i el Catalònia va fer sensació de poder-lo con-
trolar, tenint també un parell d’aproximacions amb possi-
bilitats. Però va ser llavors quan la Sénia va avançar-se.
Callarisa va culminar una bona jugada de l’equip de Se-
rrano. El gol va fer mal al Catalònia que, fins el descans,
es va mostrar fràgil en defensa. La Sénia va aprofitar-ho i
Eric i Zaragoza van establir el 0-3. A la represa, el Catalò-
nia va arriscar i va tirar de l’orgull jesusenc i es va aferrar
a l’esperit de la Santa Creu. Lluís Espinach va avisar i des-
prés va marcar l’1-3. La Sénia semblava acomodada. I el
local Sergi va fer un golàs que fou el 2-3. Tot s’ajustava.
El Cata va buscar l’empat però va ser llavors quan la Sénia
va posar la directa aprofitant els espais. Va haver un gol
fantasma a la porteria local, arran d’un córner, amb rema-
tada d’Isaac. La pilota, per les imatges de Canal Terres de
l’Ebre, fa la sensació de que va poder entrar. I ja al final,
el Killer Callarisa va agafar responsabilitats i fent una bo-
na combinació va marxar per velocitat i va sentenciar
amb el 2-4. 

El Catalònia segueix en zona de descens directe. I la
Sénia, amb la segona victòria seguida, es distancia del
descens directe i també de les compensacions, que ara es-
tan a vuit punts. 

La sénia s’acosta a la permanència

VA GUANYAR AL CAMP DEL CATALÒNIA (2-4)

Esperança 
per a la Cava

Lesió de 
Pau Valmanya

CF AMPOSTA

Pau Valmanya,
jugador de
l’Amposta, es
va lesionar als
primers minuts
del partit a
Camarles.
El primer diagnòstic
apunta a que podria tenir
els lligaments creuats
trencats. Avui li faran una
resonància que ho deter-
minarà amb seguretat. 

Gran gol de Robert López.
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El líder l’Ampolla, després d’empatar amb el Perelló, va refer-se golejant a Masdenverge (1-4).
Els locals, amb la derrota, segueixen en zona compromesa. Des de Masdenverge deien que “la pri-
mera meitat va ser més nostra. Tot i rebre dos gols, vam dominar i vam tenir opcions per a empa-
tar, marcant abans del descans. Ja a la represa, ens van fer l’1-3 i vam arriscar, amb 3 davanters i
llavors ells, amb espais i la qualitat que tenen, van fer mal i van sentenciar. Nosaltres vam disposar
d’opcions però van ser més amb trets exteriors. Sobre tot a la primera meitat, vam plantar cara.
Però ells tenen molta pegada i van aprofitar-la”. Enric Alaeixendri, tècnic de l’Ampolla: “bon partit
disputat sobre un camp de gespa natural en bones condicions. La primera meitat va ser igualada,
amb domini altern. Regolf va fer el 0-1 i cal dir que el Masdenverge, amb accions de Cristian, va
fer sensació de perill en diverses jugades. Però vam ser nosaltres els qui vam tornar a marcar. Amb
el 0-2, el Masdenverge va obtenir un gran gol que va ser l’1-2. A la represa, aviat, Perelló, a la
sortida d’un córner, va establir l’1-3 que va calmar molt el ritme del partit fins els darrers 10 minuts
quan, amb més espais, vam tenir noves opcions, havent marcat Regolf l’1-4”. 

L’Ampolla es recupera amb golejada

3A CATALANA. VA VÈNCER AL CAMP DEL MASDENVERGE (1-4)

El Móra la N, segon, va recuperar-se de la derrota a J. i Maria golejant a l’A-
metlla (0-4). Subi, tècnic calero, “va ser un partit, per a mi, més igualat del que
el marcador va indicar. A la primera meitat vam estar bé, reaccionant al gol de
falta que ens van fer, una vegada la tanca nostra estava mal col.locada.Vam tenir
un parell d’opcions, amb rematada de Toni al pal. De l’1-1 es va passar al 0-2
arran d’un penal innocent. Seguim i Pepe va tenir l’1-2. Ferran va evitar-ho. Però
va ser el Móra la Nova, letal, qui va decidir en una contra després d’una pèrdua
nostra. A la represa, amb el vent en contra, poc més es va poder fer a banda d’un
penal no xiulat. Iells van marcar el 0-4. Crec que el 0-3 al descans no reflectia el
que havia passat”. Lizaso, del Móra la N: “vam fer un gran partit, sobre tot a la
primera meitat, de les millors de la lliga. Tot i el vent en contra, vam jugar amb
molta intensitat i vam resoldre amb el 0-3. Destacar a tot l’equip, i en concret a
Johan i Xavi que van estar força bé”. Killer Agus (2), Batiste i Genís van marcar. 

...I el Móra la nova també

AL CAMP DE L’AMETLLA (0-4)

El Pinell segueix restructurant la plantilla a marxes força-
des. Van haver-hi 5 baixes. Alberto va debutar en la jornada
anterior però no podrà jugar més per lesió. Diumenge va
debutar Pedrosa i s’esperen dos fitxatges més. L’equip,
amb la nova derrota, està en descens directe. Blai, delegat
del Pinell, deia que “amb el 0-0, tot i que el R. Bítem domi-
nava més, vam estar ben posats i vam aguantar. Però una
vegada a la represa ens van fer el 0-1, l’equip va baixar i en
dos minuts van arribar dos gols més. Res més. El R Bítem és
superior i ens va guanyar. Sabem que ho tenim complicat
però mentre hi hagi opcions, seguirem lluitant i fent el pos-
sible dins de les nostres possibilitats”. Parra, tècnic del R. Bí-
tem, comentava que “a la primera meitat, tot i el domini i
les ocasions, no vam marcar. Però a la represa, aviat, vam
ser més efectius i en 3 minuts, Moha, Emili i jota van decidir
amb el 0-3. L’equip es va adaptar i va ser competitiu davant
d’un Pinell amb moltres baixes”. 

El R. Bítem no dóna opció al Pinell

EL TERRALTINS, EN DESCENS DIRECTE (1-3)

L’Alcanar va golejar (7-0) l’Arnes amb gols d’Adrià (2),
Ibra (2), Oriol (2) i Obi. Des d’Alcanar es deia que “l’equip,
en la línia de les darreres setmanes, va estar força bé, i a la
segona meitat va sentenciar, a partir del 3-0. Destacar al ju-
venil Oriol, autor de dos dols”. Roger, de l’Arnes: ”ja a la
primera volta, l’Alcanar em va semblar un molt bon equip.
I al seu camp encara més. Vam parlar d’intentar frenar-lo
evitant passades a l’esquena i no deixant-los circular la pi-
lota com els agrada. També vam parlar d’intentar baixar el
ritme del partit. I per moments vam aconseguir-ho, tot i re-
bre un gol aviat. No obstant, el 2-0 abans del descans va fer
mal. A la represa vam intentar refermar el plantejament i
vam sortir bé, tenint un parell d’opcions. Però el 3-0 ens va
ensorrar. L’equip es va desfer i ells, amb velocitat, van apro-
fitar els espais per marcar els altres gols. El 7-0 és un fort co-
rrectiu però, tot i això, les sensacions no van ser com les del
dia que vam caure golejats al camp de l’Olimpic”. 

L’Alcanar passa per sobre l’Arnes

A LA REPRESA VA FORJAR LA GOLEJADA 7-0

Segueix el rècord del J. i Maria, amb nou victòries segui-
des, després de vèncer al Godall (0-1). Segons Joan Subirats,
del Godall: “la derrota ens va deixar tocats perquè diumen-
ge vam ser millors que el Jesús i Maria i mereixiem molt més.
També vam acabar molestos amb l’àrbitre perquè per unes
mans estranyes ens va xiular un penal que fou el 0-1. El Je-
sús i Maria, llavors, es va dedicar a defensar-se i nosaltres,
en la línia dels partits de casa, vam pressionar molt i vam te-
nir ocasions clares per marcar. A falta de 3 minuts va arribar
la polèmica quan es va xiular un penal a favor nostre. Manu
va marcar i l’àrbitre va fer-lo repetir. En la repetició no el va
transformar. Malgrat la derrota, destacar els jugadors. S’ho
mereixen”. Ito Galve, del Jesús i Maria: “partit molt travat,
amb poques ocasions, una per banda, a més d’un penal per
equip. Vam adaptar-nos al partit i es va treballar molt, su-
mant una nova victòria, que ens manté en la cinquena plaça,
i destacant Elliot amb l’aturada del penal”. 

J. i Maria: 9 victòries seguides

ELLIOT VA ATURAR UN PENAL, A GODALL (0-1)

El Santa, després de sis jornades, va tornar a guanyar. Ro-
bert Avinyó, un dels tècnics del Santa: “la victòria ens feia
falta per la confiança. S’està treballant bé, ens mancava més
encert i aquesta setmana vam tenir-lo. Molt contents del
treball i de l’actitud en un partit, marcat pel vent, en què a
la primera meitat, tot i que el Roquetenc va fer un pal, ja
vam tenir opcions, sent important el gol de Roda poc abans
del descans. A la represa, vam ser molt més efectius que en
altres jornades i Pau, amb una volea des del mig del camp,
va fer el 2-0. El Roquetenc marcaria arran d’un penal clar,
però Pau sentenciaria amb un altre gran gol”. Miquel Cam-
pos, cap de premsa del Roquetenc: “el Santa va dominar
més al primer temps, tenint dues opcions, mentre Quim va
tenir la nostra amb rematada al pal. A la represa, amb un gol
des de 40 metres, ells van fer el 2-0. Arran d’un penal que
havia de ser clarament expulsió del local Pastor, vam fer el
2-1. Però acte seguit va arribar el 3-1 que sentenciaria”.

El Santa torna a guanyar

VA VÈNCER EL ROQUETENC (3-1)

El Vilalba sorprèn el S. Jaume

TRIOMF DELS D’ABDUL PER 1-2

El Corbera va fer un pas ferm per la permanència en
guanyar a l’Olímpic (1-0). Robert Costa, del Corbera:
“primer meitat de domini i control de l’Olímpic que va te-
nir 2 ó 3 ocasions que va evitar Miki. Pol ens va fer mal en
les seues incursions. La represa ja fou més igualada, vam
dominar més i vam fer més sensació de perill. Arran d’una
falta, Lahcen va marcar i després vam saber defensar-nos.
L’Olímpic no ens va crear gaire perill i nosaltres vam dis-
posar d’espais a la contra. Vam saber patir i vam sumar un
triomf vital”. Andreu Cano, de l’Olímpic: “sabíem que se-
ria un partit complicat perquè ells s’hi jugaven molt. A la
primera meitat, ells més tancats i domini nostre amb mol-
tes ocasions per haver decidit. El seu porter va estar molt
bé. A la represa, ells van arriscar una mica i el partit va ser
més obert. Ens van fer perill en accions a pilota aturada i
així va venir el gol. Amb l’1-0, ells van tancar-se i nosaltres
no vam tenir la claredat suficient per poder empatar”.  

Oxigen per al Corbera

VA FRENAR LA RATXA DE L’OLIMPIC (1-0)

Va ser la sorpresa de la jornada. El Vilalba, cuer, va vèncer
a S. Jaume (1-2). Segons Xavi Llorach, tècnic del S. Jaume:
“va ser un partit en el que ni de lluny vam estar al nostre ni-
vell. Vam estar molt poc encertats i el Vilalba va jugar amb
molta més intensitat que nosaltres i cal felicitar-lo per la
victòria. No obstant, l’empat hagués estat el més just. Hem
de seguir. Sabem que som capaços del millor però també del
pitjor i això s’ha de rectificar”. Abdul, del Vilalba: “vam fer
un gran treball defensiu, molt posats en el partit, amb molta
serietat i sent conscients del que s’havia de fer. Molt content
per aquest motiu. No obstant, tot es complicava quan al 69,
arran d’un llançament de banda, ens van fer l’1-0. Va ser de
les poques accions en què no vam estar atents. Llavors, no
vam defallir i vam buscar arribar ràpid a la seua porteria.
Vam empatar i poc després, amb gols de Quim, vam remun-
tar. Una gran victòria, segona seguida que ens dóna possi-
bilitats de salvació. Mentre hi ha vida, hi ha esperança”. 

Arnes-Roquetenc, avui dijous 
a les 21.15 h

Avui dijous l’Arnes rebrà el Roquetenc (21.15h) en partit de recuperació. Per als lo-
cals és molt important. En el cas de guanyar, poden sortir de la zona de descens di-
recte. El tècnic Roger comentava que “juguem aquest partit pendent i després rebem
el Santa Bàrbara. Dos partits claus. Estem a dos punts i anem a intentar-ho, tot i que
sabem que està complicat, encara ens queden possibilitats”. El dia 8 d’abril, l’Arnes
rebrà el Santa Bàrbara a les 19.30 h. Des d’Arnes s’ha volgut aclarir que “el nostre
porter, alcalde de la població, té un acte polític aquell dia en un altre municipi, amb
un desplçament considerable. Per això, perquè pugui estar, hem d’endarrerir el partit
fins aquesta hora. No hi ha cap altre motiu i així ho hem comunicat al S. Bàrbara”. 

Eleccions a la UD Jesús i Maria
Ja vam anunciar que el dia 6 d’abril finalitza el termini de presentació de candidatu-

res a la UD Jesús i Maria. Si n’hi ha més d’una, el dia 22 hi haurien eleccions. Fins avui,
no es coneix que hi hagi cap candidatura més, a banda de la que pot sortir de la di-
rectiva actual. El president, Joan Gilabert, va manifestar que ell seguiria, principalment
vinculat a tot el futbol base, però que no volia fer-ho com a president. Per tant, la di-
rectiva actual ha de trobar aquesta persona, per fer de president. Si es confirmés l’altra
candidatura que s’ha parlat que es podria presentar, amb exdirectius del club, llavors
hi hauria eleccions. Per tant, falta confirmar qui serà el president en la candidatura
continuista i falta, a la vegada, confirmar si hi haurà alternativa. Per la seua part, Ito
Galve, el director esportiu, va informar que ell, d’entrada, té intencions de deixar-ho i
que haurien de ‘de canviar coses en el funcionament’ per plantejar-se seguir.
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4A CATALANA. LA RAPITENCA GUANYA A ASCÓ (1-2)

La Rapitenca va guanyar al camp de l’Ascó per 1-2. El local Imanol va veure dues tar-
getes en cinc minuts i fou expulsat al 21. Jordi Roca, tècnic de l’Ascó, era cotundent:
“va haver-hi una persona que no ens va deixar competir, li va interessar que fos així.
L’expulsió i altres decisions no ens van permetre afrontar el partit com volíem. A més,
ens va xiular dos penals. Amb els anys que porto com a entrenador no he acostumat a
parlar dels àrbitres però en aquesta ocasió no puc evitar fer-ho”. Ramon Sancho, tècnic
de la Rapitenca, deia que “no voldria entrar en cap problemàtica però al partit de la pri-
mera volta ens vam quedar amb deu a la primera meitat i no vam fer cap mena de co-
mentari. Penso que la segona targeta al seu davanter fou merescuda i, en general, crec
que nosaltres vam fer el nostre parttit i vam fer mèrits per guanyar, davant d’un gran
equip com és l’Ascó”. Bryan, que va jugar amb el filial, va fer el 0-1. Pere empatava a
la represa i Pachu, també jugador del primer equip, de penal, va marcar l’1-2. Figo, por-
ter local, va aturar un penal a Tornel. L’Ascó, amb qui va debutar Miguel Reverté, és
quart, a quatre punts del segon. La Rapitenca havia de jugar ahir a la nit el partit pen-
dent contra el Batea. Per la seua part, l’Amposta va vèncer 0-2 a l’Ebre Escola, i segueix
líder. Òscar, de penal, i Ferran, amb un gran gol, van marcar. El Catalònia, en el millor
partit, va superar a la Fatarella, per 3-1. El Batea va guanyar el Ginestar 5-3. El Benissa-
net va empatar amb el Camarles (2-2) i el Deltebre va tornar a guanyar, al camp del cuer
Perelló (0-1). El derbi de l’Assut va ser per al Xerta, a Tivenys (1-3). Segons Sisco Marti,
tècnic del Xerta, “vam sortir més posats i, a més, en tres accions a pilota aturada vam
fer 3 gols, a  la primera meitat. A la segona vam saber defensar-nos però el Tivenys va
pressionar molt en la recta final i a més del gol va tenir 3 ó 4 ocasions que va evitar el
nostre porter amb encert”. 

Jordi Roca: “va haver-hi una persona 
que no ens va deixar competir”

CLUB BÀSQUET CANTAIRES (87-70)

El Club Bàsquet Cantaires
les Vinyes del Convent va
tornar a perdre, a la pista del
Roser (87-70). Era un partit
clau per la permanència i no
es va poder estar a l’altura.
Els locals s’hi jugaven encara
més per salvar-se i per això
van jugar amb molta inten-
sitat. I van fer-ho així ja des
de l’inici quan van agafar
avantatges al primer quart
(20-14). El segon ja va ser
més irregular; els tortosins
van tenir més encert però al final els locals van tornar a
imposar-se, arribant al descans amb 8 punts d’avantatge.
En el tercer quart, els locals van decidir situant-se amb un
+15. En el darrer, va haver-hi reacció ebrenca i el partit
semblava que es podia fins i tot guanyar. No obstant, la
precipitació i el fet d’anar contrarellotge va suposar se-
leccions de tir defectuoses i una defensa fràgil que el Ro-
ser va saber aprofitar per sentenciar al seu favor amb el
87-70. Victòria merescuda dels locals. I la permanència
ebrenca que es complica més encara.  

Més complicacions Trobada de clubs de les
Terres de l'Ebre al Centre
de Tecnificació Club de
Rem Tortosa, el dissabte
passat.  Es va celebrar la
primera regata de
Promoció Ciutat de
Tortosa. Malgrat que el
temps no va acompanyar,
xiquets i xiquetes de
Tortosa, Amposta i
Mequinença es van
enfrontar en una competi-
ció  substituint el rem al riu
pel rem ergòmetre, a les
instal.lacions del Club de
Rem Tortosa.
Principalment es van for-
mar equips mixtos de nois
i noies  en les categories
aleví, infantil i cadet. 
El Club Nàutic Amposta
(CNA) es va imposar en
les categories aleví i infan-
til i el  Club de Rem
Tortosa (CRT) ho va fer en
la categoria de cadets.

REM

FUTBOL-7. DEMÀ DIVENDRES COMENÇA, A LA RÀPITA. CLOENDA A AMPOSTA

Torneig Internacional Terres de l’Ebre
54 equips, amb més de 600 nens i entrenadors, disputaran l’onzena edició
del Torneig Internacional Terres de l’Ebre (ITE). Les categories participants
són prebenjamí, benjamí i aleví. Tot el torneig es juga a les seus d'Amposta
i la Ràpita amb més de 175 partits de futbol-7 repartits en 6 camps que fun-
cionen contínuament. 
Un any més, la presentació es farà demà divendres a la Ràpita i la cloenda,
al municipal d’Amposta, diumenge. 
La presentació del torneig serà demà divendres a les 10.30 amb la rua i a les
11.30 al camp rapitenc de la Devesa.
Participació d'equips del nivell del CF València, FCBEscola, Nàstic de
Tarragona, Lleida Esportiu...i els més importants de les Terres de l'Ebre; CF
Amposta, UE Rapitenca, CD Tortosa, entre d’altres.
Durant el torneig, es farà un sorteig solidari a favor de la Creu Roja, amb la
col·laboració de clubs i jugadors de nivell internacional, que regalen camise-
tes i botes per fer una recaptació benefica: Oriol Romeu, Edu Albacar, David
Villa, CF Valencia, New York City, Kitchee SC, Sidney...
Les finals del torneig al camp municipal d'Amposta seran el diumenge a par-
tir de les 16h. Amb l'entrega de trofeus prevista per a les 18. S'esperen més
de 2000 aficionats que passaran per les instal·lacions municipals de les dues
seus del torneig. 
Durant l’ITE, hi haurà més de 25 persones col·laboradores vetllant pel bon
funcionament d'aquest perquè “tots els equips se sentin com a casa”.

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

L’infantil mixt va perdre en la seua visita a Móra la Nova on l’equip local va ser més
efectiu (20-14). Per la seua part, l’infantil masculí va imposar-se de forma contun-
dent al Ribes B per 40-13. El cadet femení va guanyar a Palautordera (21-26). Gran
partit, recuperant sensacions i destacant el joc col.lectiu. A més, Maria, la portera, va
estar excel.lent aturant 4 penals. El cadet masculí va ser superior al Vendrell, guan-
yant per 33-17, en un partit sense història. El juvenil masculí, una setmana més amb
pocs efectius, va caure a la pista del Ribes per 37-20. El sènior femení, en el partit
que tancava la competició oficial dintre de la jornada de les “16 hores d’handbol“,
va empatar amb el S. Vicenç (23-23). Va saber reaccionar i la resposta dels darrers
minuts mereixia el triomf. El sènior masculí, per la seua part, és notícia aquesta set-
mana perquè ha assolit l’ascens a la Segona catalana, un objectiu llargament buscat.
Necessitava un punt però va jugar amb tanta motivació que va superar de 15 gols el
Torró d’Agramunt. Més Ebre felicita a l’equip per aquest brillant ascens.

Victòria còmoda del
sènior de l’Handbol
Club Perelló, a casa,
contra el Club
Handbol Sant
Esteve Sesrovires
(CHSES) (39-15,
parcial 23-7). 
Partit en què totes
les jugadores han
tingut igual protagonisme i que “hem pogut practicar
coses de cara a futurs partits”. La victòria retorna la con-
fiança a l’equip després dels darrers resultats i referma la
gran temporada a la nova categoria. 

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

Triomf de l’HC Perelló

VOLEI
ROQUETES

El sènior masculí, va
jugar dos partits aques-
ta setmana. Un contra
la Blume, que estava
ajornat, a qui no van
poder superar perdent
per 1-3. L'altre partit
era el que li tocava per
calendari, contra el To-
rredembarra. Tot i ser
més igualat en els sets,
també van perdre per
1-3 amb parcials (20-
25, 25-23, 21-25 i 19-
25). D’altra banda, el
juvenil masculí, va rebre
al FC Barcelona. 1-3
amb parcials (23-25,
19-25, 25-18 i 24-26).
El juvenil i cadet femení
van rebre al Llars Mun-
det. El juvenil, una jor-
nada més, va guanyar
per un contundent 3-0
amb parcials (25-
13,25-15 i 25-14). Pel
contrari, el cadet no va
poder superar a les del
Mundet i va perdre per
0-3 amb parcials (18-
25, 11-25 i 6-25). Per
últim, l'infantil va rebre
a al Cubelles. La supe-
rioritat de l'equip visi-
tant va fer que els sets
del partit fòssin del tot
ràpids. (6-25, 7-25 i
11-25).  El 7 i 8 d'abril
el CV Roquetes organit-
za una final del Cam-
pionat de Catalunya ju-
venil masculí. 
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PRÒXIMA JORNADA  (8-4)
Dissabte 

Deltebre-Benissanet (16h)

Amposta-Perelló (17.30h)

Diumenge

Rapitenca-Ebre E (12h)

Flix-Catalònia (16h)

Xerta-Batea (16.30h)

Fatarella-Tivenys (17h)

Ginestar-Ascó (17h)

RESULTATS
24a jornada 4a catalana

Tivenys-Xerta 1-3

Benissanet-Camarles 2-2

Batea-Ginestar 5-3

Perelló-Deltebre 0-1

Catalònia-Fatarella 3-1

Ebre E-Amposta      0-2

Ascó-Rapitenca                1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   68      29      57

2.  Flix                          80      30      54

3. Rapitenca               109      30      53

4. Ascó                        66      22      50

5. Fatarella                   42      36      38

6. Tivenys                     53      56      35

7. Ebre Escola              50      40      34

8. Deltebre                   48      56      34

9. Camarles                  47      38      33

10. Ginestar                 66      78      26

11. Batea                     44      59      24

12. Catalònia                40      57      23

13. Xerta                      37      81      14

14. Benissanet              16      96        4

15. Perelló                    14      72        3 

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
St Ildefons-Esc Valls

Prat-Floresta

Vilaseca-Cambrils U

Cornellà-F At Vilafranca

B Subur-Castelldefels

Reus-Ebre Escola

Rapitenca-Ascó

Mollerussa-Vilanova 

RESULTATS

24a jornada

Cambrils U-Prat           0-2

F At Vilafranca-Vilaseca 0-1

Floresta-Mollerussa      2-1

Esc Valls-Rapitenca    2-1

Ascó-B Subur             2-0

Ebre E-Cornellà          0-4

Vilanova-S Ildefons      sus

Castelldefels-Reus 2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    70      30      52

2. Floresta                    44      26      47

3. Vilaseca                   51      40      45

4. Prat                         52      33      44

5. F At Vilafranca          51      32      43

6. B Subur                    50      29      40

7. Reus Deportiu           39      33      38

8. Cambrils U               41      39      32

9. Castelldefels             53      43      31

10. Vilanova                  60      61      31

11. S Ildefons               33      50      25

12. Ebre Escola         39     62     25

13. Ascó                   43     60     23

14. Rapitenca           33     46     23

15. Esc Valls                39      54      21

16. Mollerussa              20      80        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

Ginestar-Pardinyes 3-0

S Jaume-Gandesa     6-4

Olimpic-J i Maria      2-1

Arnes-Tortosa E      0-1

Ulldecona-Ascó        dia 14

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                115     24    54

2. la Plana                 70     42    38

3. S Jaume                80     46    38

4. Ascó                      97     32    36

5. Ulldecona               58     34    36

6. Jesús i Maria          46     43    31

7. Gandesa                56     65    24

8. Ginestar                 29     82    19

9. Pardinyes               33     84    16

10. Arnes                  23     55    15

11. Tortosa Ebre        32     73    14

12. Olimpic                25     84   13

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Roquetenc descansarà

Ametlla-Rapitenca

Aldeana-Delta de l’Ebre

Catalònia-S Jaume

Vinaròs-Alcanar

Ulldecona-J i Maria

Canareu-Tortosa

Perelló-Amposta

RESULTATS
22a jornada

J i Maria descansava

St Jaume-Aldeana    1-6

Tortosa-Ulldecona  1-4

Amposta-Canareu 3-1

Alcanar-Catalònia 5-1

Rapitenca-Perelló 4-0

Delta de l’Ebre-Ametlla  0-4

Roquetenc-Vinaròs        3-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             74     25     52

2. Amposta                82     29     51

3. Alcanar                100     36     49

4. Vinaròs                  58     31     44

5. Ulldecona               71     38     41

6. Rapitenca              65     35     37

7. Aldeana                 59     32     35

8. Tortosa                  64     70     31

9. Ametlla                  46     31     28

10. Canareu               38     61     20

11. J i Maria              47     68     17

12. Perelló                 31     88     15

13. Catalònia             29     70     10

14. Delta de l’Ebre     21     92       9

15. S Jaume              18     97       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  (8-4) 
Dissabte  

M Nova-S Jaume (16.30h)
Roquetenc-Perelló (16.30h)

Diumenge
Ampolla-Pinell (16h)

Vilalba-Alcanar (16.30h)
Masdenverge-Aldeana (17h)

J i Maria-Ametlla (17h)
R Bítem-Corbera (17h)
Olimpic-Godall (17h)

Arnes-S Bàrbara (19.30h)

RESULTATS
26a jornada, Tercera catalana
Masdenverge-Ampolla   1-4

Ametlla-M Nova            0-4

S Bàrbara-Roquetenc    3-1

S Jaume-Vilalba            1-2

Perelló-Aldeana             0-1

Pinell-R. Bítem              1-3

Godall-J i Maria             0-1

Alcanar-Arnes               7-0

Corbera-Olimpic           1-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   26    79   20   71

2. M Nova                   26    93   28   69

3. Aldeana                   25    44   24   50

4. Rem Bítem              26    57   38   46

5. J i Maria                  25    39   44   46

6. Alcanar                    26    73   40   45

7. Perelló                    25    52   29   41

8. S Jaume                  26    30   45   36

9. Roquetenc               25    40   50   35

10. Olimpic                  26    57   47   32

11. S Bàrbara              26    56   55   31

12. Ametlla                  26    40   54   30

13. Godall                   26    39   49   28

14. Corbera                26    22   49   23

15. Masdenverge         26    41   78   21

16. Vilalba                   25    26   51   17

17. Pinell                     26    23   66   17

18. Arnes                    25    28   72   15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  (8-4)
Dissabte 

Reddis-Canonja (16h)
Cambrils U-Vendrell (16.30h)

Morell-P Mafumet (17h)
Hospitalet-Ulldecona (18h)

Diumenge
Torredemb.-Camarles (17h)
Amposta-la Cava (17h)

Roda Berà-Catalònia (17h)
Batea-Gandesa (18h)

la Sénia-Torreforta (18.30h)

RESULTATS

26a jornada, Segona catalana

Catalònia-la Sénia 2-4

P Mafumet-Cambrils U 2-0

Vendrell-Reddis 2-1

Canonja-Batea 1-3

Gandesa-Roda Berà 3-1

la Cava-Hospitalet 3-0

Ulldecona-Morell 1-0

Torreforta-Torredemb. 2-0

Camarles-Amposta 3-6

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              26    58   24   57

2. Amposta              26   55  21  55

3. Gandesa              26   65  34  51

4. Ulldecona             26   43  28  47

5. Camarles             26   57  39  46

6. Vendrell                   26    53   48   43

7. Reddis                     26    49   36   41

8. Torreforta                26    42   43   41

9. la Sénia               26   64  46  40

10. P Mafumet             26    49   42   37

11. Batea                 26   46  45  35

12. Canonja                 26    31   45   32

13. Morell                    26    45   53   30

14. Roda Berà             26    39   47   30

15. la Cava              26   37  52  26

16. Catalònia           26   30  59  19

17. Hospitalet              26    20   73   16

18. Torredembarra       26    26   74   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El juvenil de l’Amposta
és campió del seu grup i
ara espera afrontar la
promoció d’ascens a

Preferent.

PRÒXIMA JORNADA 
Ascó-Europa (avui 18h)
Vilafranca-Castelldefels
S Andreu-Terrassa
Santboià-Figueres
Espanyol-Prat

Santfeliuenc-Reus
Horta-Cerdanyola
Palamós-Vilassar
Granollers-Gavà

P Mafumet-Hospitalet

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          31             24             6             1            64           17               78
2. Hospitalet                        31             17             6             8            50           24               57
3. S Andreu                         31             15           11             5            50           21               56
4. Terrassa                          31             14           10             7            50           31               52
5. P Mafumet                       31             13           11             7            32           21               50
6. Prat                                 31             14             7           10            46           27               49
7. Europa                            31             13             9             9            37           36               48
8. Ascó                            31            12          11            8          37          36             47
9. Horta                              31             13             6           12            41           40               45
10. Santboià                        31             11           12             8            29           27               45
11.  Figueres                       31             12             6           13            38           35               42
12. Reus                             31             11             8           12            34           40               41
13. Vilafranca                      31             12             5           14            36           37               41
14. Santfeliuenc                   31             10           10           11            37           33               40
15. Castelldefels                  31             10             8           13            34           36               38
16. Cerdanyola                    31             10             7           14            26           37               37
17. Palamós                        31               6             9           16            31           51               27
18. Granollers                      31               8             3           20            24           49               27
19. Gavà                             31               3             8           20            24           74               17
20. Vilassar                         31               3             5           23            18           66               14 

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  (8-4) 
Bellvitge-Tortosa (dia 7. 18h)

S Cristobal-Lleida

Martinenc-Alpicat

Sants-Rapitenca(dia 8 12.15h)

V Alegre-Valls

Balaguer-Andorra

Almacelles-Igualada

Viladecans-S Ildefons

Borges-Vilaseca

RESULTATS
26a jornada, Primera catalana

Rapitenca-Viladecans 3-2

Valls-Borges 1-1

Balaguer-Alpicat 2-0

Tortosa-S Cristobal 1-4

Lleida-Martinenc 0-2

Igualada-Sants 2-2

S Ildefons-V Alegre 1-2

Vilaseca-U Bellvitge 1-0

Andorra-Almacelles (1 maig)

Primera catalana

Juvenil de l’Amposta campió del seu grup.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             26    54   25   53

2. Martinenc                26    50   22   50

3. Viladecans               26    40   22   48

4. Almacelles               25    44   28   48

5. Sants                      26    28   25   44

6. Andorra                   25    30   23   40

7. Igualada                  26    35   31   40

8. Lleida                      26    36   36   40

9. Borges                    26    36   41   38

10. Rapitenca          26   31  38  36

11. S Ildefons              26    36   28   35

12. Balaguer               26    39   37   35

13. Vista Alegre           26    37   36   31

14. Vilaseca                26    23   44   24

15. Alpicat                   26    20   38   24

16. U Bellvitge             26    26   45   20

17. Valls                      26    27   44   20

18. Tortosa              26   26  55  17

Futbol base
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
CF LA SÉNIA

2a catalana: Batea i la Sénia, pas endavant
La Sénia porta 16 jornada marcant, és el segon equip més golejador i ja

ha sumat 17 punts en aquesta segona volta enfront dels 23 de la primera.
I és l'equip amb menys fitxes en la federació, només 15. 
La Canonja està situat en el lloc 12, amb 32 punts i està en descens per

compensació, amb la qual cosa si fa en cada jornada 1,28 punts, en la jor-
nada 34 tindria 44 punts. Si apliquem les matemàtiques, la salvació, de
moment, estaria en 47 punts i a esperar que el que promocione ascendeixi
i això no és fàcil. 
Rècord gairebé Guines del defensa tortosí del Batea, Marc Vilarroya, que

porta 7 gols. Cada 4 partits marca i el seu equip porta 6 setmanes invicte.
En aquesta jornada, va fer un pas ferm endavant, així com la Sénia.
Segueix el rècord guines del Gandesa 8 jornades invicte i ha de jugar

contra Cambrils U i Amposta. Serà el jutge de la lliga o el subcampió sor-
presa. Els millors equips de la 2a volta: Amposta 23, Cambrils 22, Gandesa,
Reddis i Ulldecona 18, la Sénia 17 i Morell 11

*Lloable l'àrbitre que va reconèixer, segons expliquen des de Camarles, que es va equivo-
car en treure la segona targeta al jugador local Arnau perquè no recordava que ja en tenia
una. 
El Camarles no funciona en la segona volta. Només ha sumat 12 punts i tenia les baixes
de Cristian, Raul, Victor i Sorolla. Guanyava 2-1 al descans i després es van quedar amb
nou i l’Amposta va aprofitar-ho (3-6) amb un protagonista, Felipe, el crac colombià que
va marcar 3 gols i és el màxim artiller de l'Amposta, equip que va encertar amb el fitxatge
de Carles Kader: amb 6 partits, 7 gols.
*Ull a la dada: en les últimes 8 jornades la Rapitenca és el millor equip de la 1a catalana.
I en aquesta jornada van marcar jugadors del planter: Buera i Peke. I Paulino fou titular.
*Un jugador de futbol recentment ha estat pare. El nedó dorm poc, plora i riu. I en el par-
tit d'aquesta setmana, el pare anava més adormit que despert.
*Que curiós: fa uns pocs anys ni l’Ascó, ni la Rapitenca ni l’Amposta tenien filial i ara
s'està veient una 4a. catalana molt emocionant amb els tres filials, juntament amb el Flix,
buscant l’ascens. I els camps d'Amposta i Rapitenca amb tants espectadors com en el pri-
mer equip. Crec que el filial de la Rapitenca serà equip de 3a catalana.
*Divendres passat, el faldut Oriol Romeu va entrenar amb l’Ulldecona en haver aturada
a la Premier pels partits de les seleccions. Teixidó va donar ordre als jugadors per aplaudir
al crac. Amb el 5% de la recaptació del campus Oriol Romeu, en el que Albert Arnau és
un dels coordinadors, s'ha posat un desfibril·lador a l'escola de primària d’Ulldecona.
*La setmana passada publicava que l'expresident de la Canonja, Àngel Leon, era secretari
tècnic del R Bonavista. No era era correcte, ha fitxat per la Cultural Bonavista.
*I un altre error: en el partit Vilalba-Ametlla. La notícia era que el porter Gerard
Cañagueral estava com a jugador de camp a la banqueta. I no que Josep Llaó, que va fer
de porter, sigue un jugador de camp. Disculpes per la confusió.
*Robert Cantó és el quart jugador que ha jugat més partits a Tercera divisió (263) amb el
Tortosa i ara és entrenador del benjamí del Dertusa on juga el seu fill que té 9 anys i sem-
bla que serà més crac que el seu pare. El fill li diu: "Papa, que pesat ets donant ordres ".
*Dels 19 punts aconseguits pel Jesús Catalònia sis han estat amb Marcos, membre del cos
tècnic, que, per circumstàncies, va haver de jugar de porter. Marcos va ser porter de
Catalònia, entre altres equips, i portava sis anys sense jugar per un trencament de lliga-
ments  creuats. Pels partits que va jugar, mereixia sortir com a millor porter en l'equip de
la setmana de Més Ebre. No el vaig poder posar ja que la seva dona no sabia que estava
jugant. Al final es va saber. 
*Els pitjor dels jugadors són les lesions i també veure els pares com pateixen. L'últim, Pau
Valmaña de l'Amposta.
*Miguel Reverté va camí de jugar en totes les categories; ara ha debutat a Quarta, va fit-
xar amb l’Ascó B.
*”Tinc assumit que baixaran 7 equip i que el Catalònia ho tenim molt difícil. Però treba-
llarem igualment al màxim fins el final, perquè és la nostra obligació i perquè hi ha molt
en joc en la competició i hem d’estar sempre a l’altura”, em diu Nando míster del
Catalònia. A això se li diu professionalitat. 

La 3a catalana en off
Com vaig dir temps enrera, a Setmana Santa, l'Ampolla i Móra la Nova

serien gairebé campions. Falta l'èxtasi final. 
Els davanters estaven gelats diumenge a la primera part. Empats a zero

al Pinell-R Bítem; Sant Jaume-Vilalba; Perelló-Aldeana, Corbera-Olímpic i
només un gol, al Godall-Jesús i Maria i de penal.
Ull que el Vilalba amb Abul al capdavant com a jugador i entrenador en

les últimes 5 jornades ha sumat tres victòries i ha deixat de ser cuer. 
Que curiós que a l’Aldeana només 8 jugadors han marcat gols i és tercer

de la taula.
Faltant pocs minuts per acabar el partit en Godall-J. i Maria, es xiula un

penal a favor dels locals i Manu marca. L‘àrbitre el fa repetir i el falla. 
Segueix el rècord Guines del Jesús i Maria: 9 jornades consecutives

guanyant i és el millor de la segona fase amb 24 punts, el segueixen Am-
polla 22, Móra la Nova 21, Aldeana 19, Perelló 17, Alcanar 16, Olímpic i
R.Bítem 14. Avui dijous dia 29 es jugarà el partit pendent Arnes-Roque-
tenc i el dia 1 de maig es disputaran el Vilalba-Aldeana i el Perelló-Jesús i
Maria.

ALEIX CHAVARRIA (R Bítem)

REGOLF (Ampolla)

IBRA (Alcanar)

MARC ANDREU (Perelló)

MARC VILARROYA  (Batea)

DANI CRUZ (J i Maria)
SAMPER (Aldeana)

IVAN VALLÉS (S Bàrbara)

FELIPE (Amposta)

GUMIEL (Gandesa)

PEQUE (Rapitenca)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Mona de Pasqua 
per fer amb els petits de casa

INGREDIENTS PER AL PA DE PESSIC:
• 6 ous
• 250 grams de farina
• 250 grams de sucre
• 1 cullerada de llevat
INGREDIENTS PER LA DECORACIÓ:
El nostre consell és anar a fer la compra plegats, nens, nenes, pares i mares,  i que ells ma-
teixos pugui anar escollint els ingredients que més els hi agradin. Uns exemples: Melmela-
da, Fruita confitada, Xocolata en diverses formes: figures, ous, per fondre, boles… Mante-
ga, Ametlles

ELABORACIÓ DEL PA DE PESSIC::
1. Separem les clares dels rovells dels ous. Mentre no les fem servir, reservem les clares a la
nevera. Barregem els rovells amb el sucre i anem remenant fins que quedi una massa fina. Ba-
teguem les clares a punt de neu. Afegiu les clares a la massa, remenant poc a poc (intentant
no desfer la textura de les clares). A poc a poc anem afegint la farina i el llevat (millor si ho
aneu passant pel col·lador) i sense deixar de remenar. Ja podeu anar preescalfant el forn a

160º. Quan estigui tot barrejat agafeu una plata de forn o motlle, la unteu amb mantega i hi
aboqueu la massa. Poseu-ho al forn, durant, aproximadament, mitja hora.

DECORACIÓ DE LA MONA DE PASQUA
Ara que ja tenim el pa de pessic podem començar a decorar la mona. Com us dèiem abans,
aquesta part els agrada molt als petits de casa i el millor és que se la puguin fer al seu gust i
posant en funcionament tota la seva capacitat artística, imaginativa i creativa. Per això us re-
comanem que els deixeu llibertat per decorar. De ben segur que sortiran veritable sobres d’art.
Algunes idees:
• Podeu obrir el pa de pessic i posar-hi melmelada, xocolata o nata.
•Podeu decorar els voltants del pastís untant-lo amb melmelada i enganxar-hi ametlles trin-
xades.
•Podeu cobrir el pastís amb xocolata fondant.
•Podeu fer dibuixos a sobre el pastís amb les fruites confitades.
•I ara… la xocolata! Ous, figures, encenalls de xocolata o boles de xocolata.

Bon profit!

LA RECEPTA

Ara que tenim algun dia de vacances és un bon moment per
compartir moments amb els menuts de la casa, i que millor que
posar-se els davantals i preparar la Mona de Pasqua. Res millor
que barrejar ingredients i crear, amb les nostres mans, lo que
després menjarem!
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Èxit de la primera jornada 
Terra, Dona i Vi a Gandesa

Aquest passat dissabte va tenir lloc la primera jornada de Terra, Dona i Vi organitzada per ADEDE, l'Associació de
Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre. El Celler Cooperatiu de Gandesa va ser l'esce-
nari d'una jornada on, per primer cop, es va donar la visibilitat que la dona es mereix dintre del sector vitivinícola.
"Aquesta primera jornada ha estat un èxit en tots els sentits. Ja era hora reconèixer el paper de la dona dintre d'a-
quest sector i, avui s'ha demostrat a través d'aquestes deu dones que porten la terra dintre del seu ADN. Deu dones
que ens han parlat de la importància de la família, d'herència, d'experiència, però sobretot d'estima a la terra i de
lluita diària per tal de defensar la seua feina i responsabilitat", asseguren Asun Colom i Cinta Frances, membres
d'ADEDE i organitzadores de la jornada.
Per la seua banda, Zoltan Nagy, escriptor del llibre "Reinas de Copas" i col·laborador en diverses publicacions inter-
nacionals del sector, que també va participar a l'acte, comentava per al Més Ebre: "El món del vi està canviant gràcies
a les dones. Em meravella haver pogut conèixer aquestes dones, i els vins que han escollit per representar-les són:
singulars, originals i honestos, perquè vénen d'un entorn idíl·lic. A més són dones preparades, que estan donant un
aire fresc al sector. Potser la dona no estava predestinada al món del vi, però sempre ha estat present sinó, qui cui-
dava la terra quan els homes marxaven a la guerra?". Estar clar que a la Terra Alta també tenim les nostres "Reines
de Copes". 

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs  en un període molt seductor  , creatiu  i
lúdic  , però  no pretenguis  que arribi  la perso-
na  dels teus somnis  en pocs dies . Si no et cui-
des  tu és  impossible que milloris.

Una  nova persona  apareixerà  e la teva vida  i
et sentiràs  fortament  atret  per ella  No et des-
controlis  , tu ets més important  que qualsevol
assumpte de treball.

Taure
20/4 al 19/5

Els teus nous  plantejaments  en l'amor  et poden
servir  per agafar  impuls  i consolidar  la teva
imatge  respecte  a la teva  parella . Aprofita  el
teu  dia  de descans  per airejar-te  i relaxar-te.

No  et  resultarà  fàcil  negociar   amb la  teva
parella.  Potser  et  posaràs una mica nerviós.
Respecte  a la salut , avui  disposaràs  de molta
energia  física.

Bessons
20/5 al 21/6

No vols tenir desavinences amb ningú. Et
ve de gust  passar el dia tranquil  .Respecte
a la salut, has de millorar  el nivell  de qua-
litat  en el teu menjar.

Pots  rectificar  moltes  coses  de la teva  vida
amorosa , però  no totes  són  tant importants
com tu creus . No estàs  per orgues i qualsevol
excés  que facis costarà car.

Cranc
22/6 al 21/7

Et sentiràs  millor si saps diferenciar  l'amor  de
l'amistat . Empra  la teva  energia  a lluitar  per
objectius  que et  valguin  la pena  o acabaràs
deprimit .

És un bon dia  per viure  una aventura  o per
donar-li  a la relació  que tinguis  na bona  empen-
ta. Avui  tindràs  una jornada  carregada  de com-
promisos .

Lleó
22/7 al 22/8

Busca  l'estabilitat  en la teva vida sentimental . Si
permets  que els teus comentaris no siguin
encerts  acabaràs  patint-los  en la teva  pròpia
carn. Dosifica't  per no esgotar-te  en excés.

Aquari
20/1 al 18/2

Venus  transitant  per la teva casa  set  indica
un període  intens  però  dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte  a la salut , evita  les
situacions  que et produeixen  intranquil·litat.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit  de Venus  per la teva  vuit reflec-
teix  que en aquest moment  el relacionat
amb  la teva sexualitat  augmenta  de tem-
peratura.

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions  que estiguin  en punt  mort , i que fan
l'efecte  que són  un llast , seran objecte  de canvi .
La millor  manera  de regularitzar  el teu excés  d'e-
nergia  és fent esport.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES LLOGA PIS 

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

Telf. 609752883

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

Pago comptat 

T. 93 410.99.59

SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ 

ES VEN 

GRANJA DE
PORCS 

ALS REGUERS

1050 animals

977/47 40 80 

699 336 098

RELAXÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  

639 594 527

TÈCNICS TITULATS
EN JARDINERIA

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

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

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

d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA
50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258
COMPRO

tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

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 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!

YOTOO

SE ALQUILA LOCAL
EN TORTOSA
SOLO PARA 

PROFESIONALES DE
HOSTELERIA

Especial para Bar-
Restaurante, Pizzería,
Bocatería, Cervecería,..

450€/MES
675 75 82 85 
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Cinta Pascual, ebrenca i empre-
nedora. Nascuda a La Ràpita el
12 de setembre de 1970, casada
i mare de dos fills. És diplomada
en Treball Social per la
Universitat de Barcelona,
Postgraduada en Direcció d’e-
quipaments socials per la
Universitat Ramón Llul i Màster
en direcció d’empreses basat en
el model de qualitat EFQM per
la Universitat Rovira i Virgili.
Entre els seus càrrecs actuals és
Directora General de L’Onada
Serveis, Presidenta del Círculo
empresarial de Atención a
Personas (CEAPs), Presidenta de
l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (ACRA),
Presidenta de l’Associació de
Dones Empresàries i Directives
Emprenedores de les Terres de
l’Ebre (ADEDE), membre del
Comité Executiu de Foment,
membre del Comité d’Ètica de
Serveis socials de Catalunya i
membre del plenari de la
Cambra de Comerç de Tortosa.
Amb una ferma trajectòria
empresarial i honorada amb
premis a la seva qualitat profes-
sional.

Més Ebre: Sabem que CEAPs és
la patronal estatal espanyola i
que esdevé un model d’atenció
a la dependència que posa a la
persona al centre del sistema.
Com a presidenta, quins objec-
tius defensa l’entitat?
Cinta Pascual: A CEAPs, treba-
llem entre tots per defensar un
model d’atenció a la dependèn-
cia que sigui eficaç i capaç de
donar resposta a les necessitats
reals de les persones. Per això,
un dels principals objectius és
millorar la dotació de pressupos-
tos i la col·laboració  de serveis
públics i privats per obtenir un
bé comú, la millora en el sector
d’atenció a la dependència. 

ME:  Actualment, des de la
patronal estatal esteu treballant
fermament en una mesura foca-
litzada en igualar l’IVA que
paga la gent gran als serveis
geriàtrics. En què consisteix?
CP: El passat dimarts 20 de
març, vam fer una roda de
premsa a Madrid per demanar al
govern central solució a una
injustícia social. Es tracta d’un
fet que demanem des de fa
molts anys en el sector de la

dependència i és que ens trobem
amb una gran desigualtat rela-
cionada amb l’IVA dels serveis
geriàtrics. No és just que una
persona en plaça pública pagui
un 4% d’IVA i una altra en priva-
da el 10%, per tant, exigim al
govern espanyol i a l’executiu de
Mariano Rajoy que corregeixi
aquesta paradoxa.

ME: Quina és la realitat de les
persones en situació de
dependència als centres resi-
dencials, centres de dia, atenció
domiciliària o altres recursos
assistencials?

CP: La realitat és que aquestes
persones obtenen exactament el
mateix servei i dormen al mateix
llit, sigui en plaça pública o pri-
vada. Llavors, per què l’IVA  ha
de ser més elevat? És una injus-
tícia. Una persona que està en
llista d’espera durant anys per
poder gaudir d’una plaça públi-
ca ha de fer un esforç molt gran
per poder pagar-se la residència.
Aquest servei no es fa per luxe,
és una necessitat. L’estat de
salut de la persona requereix
d’atenció a la dependència. La
realitat, doncs, és que aquesta
persona ha de tributar el 10%
en lloc del 4%. Puc assegurar
que no pararem fins a resoldre
aquesta injustícia social.

ME: Per què has
decidit tot just ara a
emprendre aquesta lluita
social?
CP:Molt fàcil. Fa uns mesos vaig
tenir l’oportunitat de parlar, en
primera persona, amb el ministre
Montoro i li vaig explicar la
situació, que en un mateix servei
hi ha dos percentatges d’IVA
diferents i que això s’havia de
resoldre. Tot seguit vam portar a
terme unes sessions de treball
amb els tècnics del departament
de tributs del Ministerio de
Hacienda i, finalment, hem
aconseguit valorar la situació.
Per tant ha sigut ara quan els
mateixos tècnics ens han donat
la raó en què és una injustícia i
que s’ha de posar solució. Ara
falta la part més important, la
sensibilització política. Perquè
tècnicament és possible igualar
l’IVA i socialment és una mesura
de millora. Per tant, ara la pilota
està a la teulada dels polítics.

ME: Com afectaria positivament
a la societat aquesta mesura en
relació a l’IVA dels serveis d’a-
tenció a la dependència?

CP: Igualar l’IVA al 4% suposa
molt més que una mesura fiscal,
significa fer justícia social a
milers de ciutadans del nostre
país. Aquesta mesura afectaria
de manera positiva a unes
27.000 persones grans a 

C a t a l u n y a
només en residèn-

cies i centres de dia. La
baixada de l’IVA al 4% de

les places privades suposaria un
estalvi, aproximat, de 119 euros
mensuals i 1.428 anuals, per
tant estem parlant d’una quanti-
tat significant.

ME: Ara que ja està tot en
marxa i s’ha fet pública la
demanda, quina és la teva
expectativa com a presidenta
de CEAPs?
CP: El que està clar és que no es
pot seguir amb aquesta injustí-
cia i penalitzar al ciutadà en
situació de dependència, a
causa d’una mala gestió i ine-
ficàcia del sistema públic. Es
tracta del dret universal de la
Llei de dependència i moltes
persones es veuen obligades a
contractar un servei privat. De
manera que, com a presidenta
de CEAPs i com a ciutadana,
confio en què l’executiu central
prengui mesures de la demanda
social i que inclogui aquesta
mesura en els pressupostos de
2018.

Cinta Pascual i Montañés 
PRESIDENTA DE LA PATRONAL CEAPS I ACRA

PARLEM AMB

L’atenció a la dependència és una necessitat, no un luxe

“No és just
que una persona
en plaça pública
pagui un 4% d’IVA
i una altra en

privada el 10%”

“Puc assegurar
que no pararem
fins a resoldre

aquesta injustícia
social” “La baixada de

l’IVA al 4% de les
places privades
suposaria un

estalvi, aproximat,
de 119 euros

mensuals i 1.428
anuals”

IRENE NAVARRETE


