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Els primers actes foren dimecres a Barcelona, amb la recepció a la Comissió Organitzadora, del president del Parlament, Roger Torrent 

Aquest proper cap de setmana la comarca terraltina és la seu del Concurs de les Garnatxes del Món, creat fa sis anys a Rosselló. Avui
divendres es farà la primera, de dues jornades, de tastos professionals a Gandesa. Hi ha 850 referències per qualificar. Per primera
vegada, demà dissabte, el Concurs s'obre al públic amb una fira de vi i art a Batea i amb un sopar de gala dels cuiners ebrencs amb
estrella Michelin, a l'emblemàtica església del Poble Vell de Corbera. P8

ORIOL GRACIÀ

És el segon cop de porta del jutge, que considera que es manté el risc de reiteració
delictiva. El president del Parlament, Roger Torrent, apel·larà a organismes internacio-
nals. Considera “inconcebible i poc normal” que el jutge impedeixi al candidat “exercir
els seus drets”.  P3

El jutge Llarena no permet a Jordi Sànchez 
assistir avui divendres al ple d'investidura

La Terra Alta
capital mundial de la Garnatxa
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exclusivament a través de l’editorial.
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necessàriament.
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L’alcalde del Perelló, el republicà, Ferran Cid, en una entrevista a Canal
Terres de l’Ebre, ha anunciat que no presentarà candidatura a encapçalar
la llista d’ERC a les pròximes eleccions municipals. Segons Cid, “crec que
després de 12 anys de govern, ha arribat el moment de deixar pas a gent
jove, amb noves idees i ganes d’innovar”. Cid ha manifestat que així i
tot, la seva intenció és seguir donant suport a ERC tant a l’ajuntament
com a les Terres de l’Ebre, però no des de la primera línia.
Cid ja ho ha anunciat als companys de consistori i al partit, i ara ha
començat el procés de recerca de la persona que l’ha de substituir al cap-
davant de la candidatura d’ERC al Perelló. Aquesta notícia arriba a les
portes de la celebració de Firabril, la fira de la mel i l’oli que tindrà lloc al
perelló els dies 21 i 22 d’abril.
(més informació a ebredigital.cat)

“No em presentaré a les pròximes
eleccions municipals”

FERRAN CID, ALCALDE DEL PERELLÓ. ENTREVISTA DE CANAL TE

Editorial L'essencial és invisible als nostres ulls?
Rellegir una obra sobre l'essència de la vida com és "El petit príncep" quan aquest
passat 6 d'abril es van celebrar els 75 anys, és un plaer intemporal i té tants nivells
de lectura!.Un relat poètic i filosòfic per excel·lència que convida a la metamorfosi, a
la reorientació humana i et fa pensar... Va ser durant el seu exili a Nova York durant
la Segona Guerra Mundial que Saint-Exupéry va començar a escriure la història d'una
estranya trobada entre un aviador que va aterra al Sàhara i un jove que vivia a l'as-
teroide B 612. "El petit príncep" és el llibre més traduït del món després de la Bíblia
i va generar una bogeria a tot el planeta, ja que destacava la importància de la res-
ponsabilitat, dels vincles que mantenim amb les persones que ens són properes, a qui
acceptem amb les seves virtuts i els seus defectes, el valor de l'esperança, la coherèn-

cia, i l'esforç en el camí, la importància de les petites coses... I mira per on, aquests
dies llegim que tenim 6.300 tones de residus espacials; peces de satèl·lits o coets, que
circulen per damunt de natros o sigui una acumulació en 60 anys de conquesta espa-
cial... Quan sabem que un tros de metall de tan sols 5 mm pot fer una massa de 40
cm en un panell solar, imaginem el perill d'aquests residus que es mouen a una velo-
citat mitjana de 40.000 km / h... Si el petit príncep observés avui la nostra civilització,
la característica més cridanera probablement seria la nostra capacitat per destruir el
nostre entorn. Recordem també les paraules de Stephen Hawking: "El perill radica en
el nostre poder per perjudicar o destruir el medi ambient o els nostres iguals, i aug-
menta a molta més velocitat que la nostra saviesa en l'ús d'aquest poder". 

El fill del President dels Estats Units, i vicepresident executiu de
l’empresa familiar The Trump Organitzacions, segons la prem-
sa, s’ha “escapat en secret” a les Muntanyes de Beseit, i ha
estat caçant al massís del Port. Ha publicat fotografies al seu
perfil d’Instagram.

El fill de Donald Trump visita el
Matarranya “en secret”

EL CAP DE SETMANA PASSAT

L’Ajuntament de La Ràpita té previst adjudicar enguany i executar les
obres de reforma de l’edifici conegut com “El Maset”, ubicat entre el
carrer Perot el Cantador i el barranc dels Penjats. Segons nota de
l’Ajuntament, durant molts anys, aquest immoble ha fet les funcions
de Casal Cultural i el govern municipal vol transformar-lo en un Espai
Jove, un punt de referència on la joventut rapitenca pugui trobar-se i
dur-hi a terme activitats. Per tirar endavant aquest projecte,
l’Ajuntament compta amb una subvenció de 223.000 euros atorgada
per la Diputació a través del Pla d’Actuacions Municipals (PAM). Per
cobrir els 268.000 euros del pressupost d’aquesta actuació, el ple
municipal va aprovar en la seva última sessió destinar una partida de
45.000 euros a aquesta obra. “L'espai Jove donarà resposta a la
necessitat dels joves del municipi de disposar d’un local on reunir-se i
disposar d’un nucli aglutinador de serveis, programacions, relacions i
recursos per a ells”, ha destacat l’alcalde, Josep Caparrós.

L'Ajuntament de la Ràpita 
reformarà el casal cultural del Maset

PER TRANSFORMAR-LO EN UN ESPAI JOVE

¿Per què no respectem als morts de la desgraciada GUERRA
CIVIL, siguin del bàndol que siguin?
Acabo de sentir per la ràdio, una notícia que m’ha esfereït tan-
tíssim, que no he pogut resistir-me a agafar paper i boli, per dei-
xar anar los meus sentiments.
La notícia deia així: “S’han trobat les restes de 27 (no recordo
exactament lo número) individuos, de la batalla de l’Ebre, al lloc
que podien ser les trinxeres de la Batalla de l’Ebre”.
La paraula INDIVIDUO, se m’ha clavat al cor, m’ha paregut tan
freda i tan inhumana que m’ha dolgut. No sé si m’he imaginat la
mort del meu pare, assassinat d’un tir al Barranc dels Garridells
l’any 36, o de pares d’amics morts al front de guerra, o els morts
que baixaven pel nostre riu, després dels atacs.
Ara, més que mai, m’agradaria saber escriure, per expressar los
meus sentiments, però és clar, només m’atreveixo a expressar-
me a tret de cor, i no sé si conseguiré fer-me entendre.
¿No us pareix inhumana la paraula INDIVIDUO, per referir-se a
homes joves que es van deixar la vida, sense altra culpa que la
de tenir un pensament o un altre, o simplement haver caigut a
la part de les trinxeres que van ser més perjudicades, segurament
sense altra ideologia que la de viure la vida en pau i tirar enda-
vant una família?
Per favor, cuidem les paraules, les restes trobades són d’HOMES.
De vegades sense voler ferim sentiments, i obrim ferides, que,
tot i tancades, les tenim interioritzades i fan mal.

Gràcies

Mª Cinta Llasat

Carta oberta a l’opinió pública

OPINIÓ
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Llarena no permet a Jordi Sànchez assistir al ple
d'investidura ni físicament ni per via telemàtica

És el segon cop de porta del jutge, que considera que es “manté el risc de reiteració delictiva”

El senador Miquel Aubà i el president de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra, Alfons Montserrat, han valorat la
proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per a les
Terres de l’Ebre feta per PP i Ciudadanos. Aubà ha afir-
mat que ‘aquests pressupostos de PP i Ciudadanos
maltracten, una vegada més, les Terres de l’Ebre i no
donen cap resposta a les nostres necessitats. D’aquella
misèria que anuncien que invertiran en acabar l’any,
tots sabem que una gran part no s’acaba executant’.
Segons els republicans, la inversió anunciada per a les
Terres de l’Ebre és de 35,1 MEUR, fet que suposa un
increment de 14,2 MEUR respecte a l’any 2017. Del
total del pressupost, 31,7 MEUR van destinats a les
obres de la descontaminació de l’embassament de Flix
i Pla de Restitució Territorial (28,6 MEUR) i al sistema
d’emmagatzematge de la central nuclear d’Ascó (3,1

MEUR). El senador, després de recordar que l’any
2017 no es va executar ni un euro de la partida de
15,1 MEUR destinada a la descontaminació de l’em-
bassament de Flix, ha denunciat ‘la nul·la inversió en
infraestructures històricament demandades pel territo-
ri’. A més, ha destacat ‘la desaparició definitiva dels
Pressupostos de les partides dedicades a la construcció
de les variants de Gandesa i Corbera d’Ebre, o al tram
de l’autovia A-7 entre el Perelló i l’Hospitalet de
l’Infant’. Alfons Montserrat ha criticat que l’única
inversió prevista per Foment sigui la construcció de
diverses rotondes a l’N-340, que sumen 2,5 MEUR.
Montserrat ha recordat que en anys anteriors també
s’havia pressupostat l’accés a les Cases d’Alcanar, llar-
gament reivindicat per veïns i Ajuntament, i que enca-
ra no s’ha fet. Sobre els 500.000 € dedicats al tram

d’autovia A-7 entre La Jana i el Perelló, Montserrat ha
afirmat que ‘és una partida purament simbòlica que no
serveix de res’. 

‘Els Pressupostos que proposen PP i Ciudadanos maltracten, una vegada més, les Terres de l’Ebre’

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat a Jordi
Sànchez poder sortir en llibertat per anar al ple d'investidura d’avui
divendres. Segons l’ACN, tampoc accedeix a donar-li un permís
penitenciari ni li permet intervenir per via telemàtica, tal i com havia
sol·licitat la seva defensa. És el segon cop de porta del Suprem, que
torna a impedir al candidat ser al ple (ja ho va fer el passat 12 de
març). Llarena considera que es manté el risc de reiteració delictiva
-el mateix argument que ja va esgrimir al març- i alerta de les
"greus conseqüències" que tindria si és president. Creu també que
la seva candidatura té elements que apunten "de manera marcada
i racional" que, en cas de ser president, podria "trencar l'ordre
constitucional". Entén que s'han garantit els seus drets polítics i que
només té una limitació "parcial", ja que pot delegar el vot i s'ha
pogut presentar a les eleccions. Sobre la resolució de l'ONU, diu
que no es dóna "cap indicació concreta" i que, a més, "no és vin-
culant" per al tribunal. També apunta que la limitació dels drets
polítics individuals és "adequada" si està fonamentada en d'altres
finalitats "constitucionalment legítimes". 

Apel.lar
Per la seua part, el president del Parlament, Roger Torrent, ja va
informar ahir a la Cadena Ser de la seva intenció d’apel·lar a orga-
nismes internacionals: “farem una reflexió profunda sobre la res-
ponsabilitat del Parlament i que segur incorporarà un element inter-
nacional de relació amb els òrgans que han de defensar la legalitat
internacional que no s’estaria complint”.

*LA MANIFESTACIÓ
DEL DIUMENGE 15
D’ABRIL a Barcelona
sortirà a les 12.30 h de
la plaça Espanya i
avançarà per l’avinguda
Paral·lel. L’Espai
Democràcia i
Convivència convoca
una mobilització  amb
el lema ‘Pels drets i les
llibertats, per la
democràcia i la cohesió,
us volem a casa!’.
Coincidint amb els 6
mesos de l’empresona-
ment dels Jordis.

*LA CONCA DE L’EBRE
està en alerta per cres-
cudes arran de les plu-
ges. El sistema de pan-
tans de Mequinensa,
Riba-roja i Flix està rea-
litzant una maniobra de
desembassament conti-
nuada per laminar els
cabals màxims registrats
aigües amunt. Les tem-
peratures han baixat
dels 0 graus a les cotes
més altes i això ha fet
que la precipitació arri-
bés en forma de neu.

Més notícies

Jordi Sànchez.
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EN UN MINUT

*TORTOSA rememora el
80 aniversari dels bom-
bardejos feixistes amb un
acte: 'Tortosa. Memòria i
Pau' se celebrarà el pro-
per diumenge 15 d'abril
al migdia, a la mateixa
hora de l'atac, amb una
selecció de lectures i un
homenatge a les víctimes
des del Pont Roig.

*L'ALCALDESSA DE
TORTOSA, MERITXELL
ROIGÉ, ha explicat el
progrés de les obres
previstes en el Pla
Director d'Abastament
d'aigua potable de
Tortosa. La instal·lació,
que consisteix en dues
canonades de polietilè
de 250 mm i 160 mm
de diàmetre permetran
un nou abastiment d'ai-
gua a una part del barri
de Ferreries i una millo-
ra en les condicions, ja
que fins ara s'havien
d'abastir de pous o a
través del municipi de
Roquetes. L'obra s'inicia
a l'avinguda Port de
Caro, a l'alçada de la
rotonda d'entrada a
Roquetes i connectarà
amb la xarxa existent al
Polígon Pla de l'Estació.

*EL PSC és “l’únic partit
de Tortosa que al Ple
defensa la ciutat, la
seva gent  la constitu-
cionalitat i l’estat de
dret per davant de les
prioritats d'altres par-
tits". Segons Enric Roig:
“el rebuig de la moció
per millorar l’aplicació
de la Llei de la Renda
Garantida Ciutadana
evidencia que el govern
de Junts X NO fa temps
que té altres prioritats”.

Més Notícies

L'Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona, la Unió de Consells Esportius
de Catalunya (UCEC) i la Generalitat han constituït aquest dimarts el comitè exe-
cutiu dels World Sports Games (WSG) del 2019. També s'ha constituït el comitè
organitzador, integrat pels ajuntaments que seran seu i subseus dels jocs, per la
Diputació de Tarragona, per la Generalitat, per la UCEC i per representants dels
consells comarcals i consells esportius de les Terres de l'Ebre. En aquesta primera
reunió s'ha concretat el calendari dels WSG Tortosa 2019 que, finalment, se cele-
brarà del 2 al 7 de juliol, i on participaran esportistes de 35 països diferents.
Tal com informa l’ACN, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha explicat que a
partir d'avui s'inicia un calendari de treball "intens" per aconseguir que els jocs
siguin "tot un èxit d'organització", i ha agraït el suport institucional de la
Diputació de Tarragona i de la Generalitat.

Tortosa reclama a l’Estat espanyol que alliberi els
consellers i líders socials empresonats, i que permeti
el retorn dels polítics que han marxat a diversos paï-
sos europeus. Tal com informa ebredigital.cat, el ple
va aprovar dilluns una moció en favor dels presos
polítics, que va comptar amb el vot a favor de la
majoria de regidors. On es va trencar la unitat del
bloc sobiranista va ser a la moció pel canvi de nom
de la plaça de l’Ajuntament, oficialment anomenada
plaça d’Espanya. La proposta de la CUP per canviar
el nom de les places Espanya i Constitució no va
prosperar al ple. La moció va comptar amb el vot a
favor de Movem Tortosa (que fa 10 anys ja havien
proposat el canvi de nom de la popularment cone-
guda com a plaça de l’Ajuntament) i d’Esquerra
Republicana. Però no dels seus socis de govern, el
PDeCAT, que d’aquesta manera van trencar la uni-
tat del bloc sobiranista. Ho van argumentar per
mostrar que no van contra ningú, i en considerar
que la decisió s’ha de prendre en un context més
assossegat que l’actual. La moció que sí que va
prosperar va ser la que exigeix a l’Estat l’allibera-
ment dels presos polítics. Hi van votar a favor tots
els partits, excepte dos: el PP i el PSC. En aquest cas,
paradoxalment, el portaveu del grup popular s’hi va
abstindre, mentre que els socialistes hi van votar en
contra. Segons ebredigital.cat, altres mocions, com
la del PSC per exigir al govern català el compliment
de la renda garantida de ciutadania; la de Movem
per aconseguir major transparència als canals muni-
cipals de comunicació; o la del PP per instal·lar
carregadors solars per a dispositius mòbils, no van
comptar amb els vots necessaris.

Tortosa 2019

Tortosa reclama que s’alliberi
els presos políticsConstituïts els comitès executius i

organitzadors dels World Sports Games De moment, no canvia el nom de la plaça d’Espanya

El Partit Demòcrata inicia el cicle de 
xarrades #ParlemdeTortosa
Lidia Saura s’incorpora a l’executiva local

Aquest dimarts, el cap local del Partit Demòcrata a Tortosa, Xavi
Blanch, acompanyat de la nova incorporació a l’executiva local, Lídia
Saura, i l’alcaldessa de Tortosa i membre de l’executiva local,
Meritxell Roigé han presentat el nou cicle de xarrades:
#ParlemdeTortosa. Després de la bona acceptació que va tenir la
xerrada, “Les dones ebrenques obrim camí”, que “vam preparar en
motiu del dia de la dona i on hi van assistir més de 70 persones, el
Partit Demòcrata a Tortosa hem decidit iniciar un cicle de diàlegs per
parlar de com volem seguir transformant Tortosa”. Lidia Saura, ha
explicat que: “Sota l’etiqueta #ParlemDeTortosa, el Cicle de diàlegs
vol aproximar el partit a la ciutadania i vol donar l’oportunitat, a tra-
vés d’aquest nou i accessible local, a tots els tortosins i tortosines per 

tal que puguin aportar idees, propostes i suggeriments per construir
junts la Tortosa del futur”. Des del Partit Demòcrata “tenim clar que
volem una Tortosa construïda per tothom i per a tothom; i la millor
manera de fer-ho és escoltant tots els sectors”.

El cos que ha aparegut aquest dimarts al migdia al
riu Ebre a la partida de Mianes, al terme municipal de
Tortosa, correspondria al del veí de la ciutat que va de-
saparèixer el passat 17 de març. Fonts pròximes al cas
han confirmat a l'ACN que la família ha identificat la
roba que portava el cadàver com la de Jesús Giménez,
de 30 anys. El seu entorn va denunciar la seva desapa-
rició fa més de tres setmanes. A l'espera dels resultats
de l'autòpsia, les mateixes fonts no descarten que es
pugui tractar d'un cas de suïcidi, atès que patia depres-
sions i s'estava medicant. El propietari d'un hort prò-
xim al riu ha trobat el cos, que es troba en un estat
molt deteriorat després d'haver passat a l'aigua molt
de temps.

El cos aparegut al riu Ebre seria del
veí de Tortosa que va desaparèixer

Tres equips d’arquitectes opten a dissenyar el pro-
jecte executiu i la direcció d’obres d’urbanització del
nou espai públic de davant la Catedral i la integració
de les restes arqueològiques trobades en aquest en-
torn. Els equips seleccionats en la primera fase de li-
citació de l’obra són: Batlle i Roig Arquitectura, Arrio-
la&Fiol, i Olga Felip i Josep Camps Arquitecturia. En
total s’hi han presentat 12 gabinets d’arquitectura.
En els propers dies el Jurat es reunirà per valorar les
propostes i escollir l’equip guanyador. 
Un cop signat el contracte d’adjudicació, tindran

un termini màxim de 6 setmanes per lliurar el projec-
te. 

Disseny del nou espai públic de
davant la Catedral

El regidor de Comerç i Fires de l'Ajuntament de Tor-
tosa, Emili Lehmann, conjuntament amb els organitza-
dors de l'esdeveniment, TopDisc Tortosa i Lo Passatge
cafè musical, han presentat una nova iniciativa al nucli
antic que han batejat com a Festa dels Records de les
dècades dels 80, 90 i 2000. L'acte ha estat proposat de
forma proactiva des dels comerços del nucli antic, amb
la finalitat de dinamitzar comercialment els establiments
de la zona "Aquesta voluntat per tirar endavant pro-
postes és una de les qüestions, avui dia, més necessàries
per al sector del comerç de la nostra ciutat" ha destacat
Emili Lehmann. La jornada, que s'iniciarà a les 10h i du-
rarà fins a les 22h

Tortosa acull dissabte la Festa
dels Records, anys 80-90-00
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*MANEL MASIÀ serà el
cap de llista del Pdecat
per Amposta a les elec-
cions del 2019. Abans,
avui divendres, haurà
de superar el procés de
primàries, tot i que és
l’únic candidat que s’hi
ha presentat. Per tal
d’anar recollint propos-
tes electorals, l’assem-
blea d’Amposta ha
engegat el cicle
‘Reflexions per una
millor ciutat’.

*ÀGORA: Primera fira
del cooperativisme a les
Terres de l’Ebre, organit-
zada per l’Ateneu
Cooperatiu, del qual
l’Ajuntament d’Amposta
n’és una entitat agrega-
da. Se celebra a
Ulldecona, demà dis-
sabte dia 14.

*AMPOSTA acollirà la
19a edició de Com sona
l’ESO. 1.350 estudiants
de secundària de 62
centres dels Països
Catalans participaran en
l’estada que té la música
com a eix central, del 9
a l’11 de maig.

Més notícies

Una vintena de camions de cuina
sobre rodes dins el Food Trucks Festi-
val; 11 parades de productors de cer-
vesa dins la Fira de la Cervesa Artesa-
na; 20 parades d’artesania i elements
vintage dins el Crafty Day i Mercat
Vintage; música i ball en directe; cine-
ma a la gespa i circ, tot plegat amb
estètica dels anys 50 i 60. 
És el que acollirà el dissabte 21 d’a-

bril el Parc dels Xiribecs, a Amposta,
amb una nova edició del Food Trucks
Festival, que enguany arriba a la ter-
cera edició. Ho fa acompanyada de
les activitats centrals de tot el país per
commemorar el Dia Mundial de Circ,
organitzades per l’Escola de Teatre i
Circ d’Amposta (EtcA) i l’Associació
de Professionals del Circ de Catalun-
ya. 
"El Food Trucks Festival d’Amposta

va nàixer l’any 2016 i va convertir-se
en referent a tot el territori", recorda
l’alcalde, Adam Tomàs, tot destacant
que enguany torna a celebrar-se a l’a-
bril, després que al 2017 es traslladés
al setembre. "Creiem que és la millor
data per a fer-ho", ha afegit Tomàs,

qui ha volgut destacar l’increment de
camionetes respecte l’any anterior -
"passem de 14 a 20"- i que hi haurà
"l’única furgoneta de tot l’Estat es-
panyol que està homologada per ser-
vir menjar sense gluten". "Volem do-
nar tota l’oferta possible perquè
tothom pugui participar de la festa".

El Food Trucks Festival i el Dia
Mundial del Circ ompliran

d’activitats el Parc dels Xiribecs

El 21 d'abril, que també inclourà la Fira de la Cervesa Artesana, el Crafty Day i el Mercat Vintage Amposta restaurarà un nou
tram de la façana fluvial

Destinarà 170.000 euros

L'Ajuntament
d'Amposta pre-
veu invertir
170.000 euros
en la segona
fase de recupe-
ració de la
façana fluvial
de la ciutat.
Després de
finalitzar les
obres de res-
tauració de
l'arc gòtic a
finals de l'any
passat, la pri-
mera actuació
de recuperació
de l'espai, el
govern munici-
pal ha presentat la seva continuació. Es tracta del pro-
jecte de "regeneració ambiental" i "posada en valor"
de la façana fluvial en el tram que va entre Poador i el
segon fossat del castell. Amb un termini d'execució de
quatre mesos, entre les actuacions previstes figuren la
neteja i eradicació de vegetació que afecten la imatge
i la conservació dels béns patrimonials; l'eliminació o
substitució d'elements constructius discordants amb el
conjunt; reparar elements arquitectònics o implantar
il·luminació ornamental a tot el conjunt. "Ens servirà
també per recuperar la vida i la vista de la ciutat cap
al riu Ebre", ha declarat l'alcalde, Adam Tomàs.
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA DE MAR:
els Mossos d’Esquadra
van denunciar penal-
ment un veí de la Cala,
de 48 anys, que va patir
una caiguda amb el seu
ciclomotor conduint per
l’N-340 i quintuplicant
gairebé la taxa d’alco-
holèmia màxima perme-
sa. L’incident va passar
aquesta setmana al
quilòmetre 1.114, en el
tram entre el nucli urbà i
Les Tres Cales.

*LA MANCA D’APOR-
TACIONS dificulta la
feina de Càritas
l’Ametlla de Mar durant
el 2017. L’entitat ha vist
com la situació d’inter-
venció a Catalunya ha
fet disminuir les aporta-
cions rebudes de la
Generalitat per poder
prestar atenció social,
especialment en ajudes
alimentàries a famílies.
Només el 2017 va lliurar
8.873 quilos d’aliments
en donacions. Això és el
doble del que es recapta
al municipi durant el
Gran Recapte.

*DIMARTS a la matina-
da es va registrar un
petit terratrèmol a la
desembocadura de
l’Ebre. L’Observatori de
l’Ebre ha comprovat que
l’activitat sísmica a la
zona ha tornat als nivells
previs a la crisi causada
pel magatzem de gas
Castor.

*L’AGRUPACIÓ ARTÍS-
TIC MUSICAL ‘EL TRA-
BAJO’ de Xixona
(Alacant), amb 287,40
punts, va ser la guanya-
dora del XII Certamen
Internacional de Bandes
de Música ‘Vila de la
Sénia’, que es va cele-
brar el cap de setmana
passat la Casa de
Cultura d’aquesta
població del Montsià.

*URV: Projecte Delta.
Exposició de haikús,
poemes d'arrel japone-
sa, que parlen del Delta i
que són obra de la poe-
tessa rapitenca Carme
Cruelles. L'exposició es
complementa amb un
recull fotogràfic del rapi-
tenc Llorens Marín.
Hores: de les 8 a les 21
h. Lloc: Primer pis del
campus Terres de l’Ebre.

Més notícies

Aquesta mateixa setmana s’han iniciat les obres del Pavelló Fluvial
de Deltebre que s’ubicarà als baixos del Pont Lo Passador i que
permetrà impulsar un espai que, a hores d’ara, i segons l’alcalde,
Lluís Soler, està “infrautilitzat malgrat que és una zona estratègica
per al desenvolupament del municipi a nivell turístic”. Segons la
nota de l’Ajuntament, el Pavelló Fluvial es projecta com un espai
de projecció turística de 1.000m2, que albergarà funcions transitò-
ries d’auditori plenament equipat i condicionat acústicament, de
manera que a banda de poder efectuar fires temàtiques, també
podrà donar cabuda a actuacions de teatre, concerts i conferèn-
cies, entre d’altes. L’alcalde ha detallat que “el Pavelló Fluvial ha
de ser el punt de confluència de totes aquelles activitats que aju-
den a projectar el turisme actiu, cultural i gastronòmic”. Està pre-
vist que les obres finalitzin entre el mes de juliol i agost d’aquest
2018 de manera que, aquest estiu, l’equipament ja serà una reali-
tat. Aquesta actuació, votada majoritàriament als pressupostos
participatius, té un cost previst de 348.000€, dels quals 325.000€
es financen en préstec i 23.000€ amb aportació municipal.
L’alcalde ha volgut destacar “la solidesa de les finances de
l’Ajuntament de Deltebre atès que tot i haver efectuat un préstec,
menor del que teníem previst, seguim reduint el deute i augmen-
tant les inversions”.

El primer pas d’una àrea turística, fluvial i de lleure 

Soler ha explicat que “amb l’adequació del Pavelló Fluvial donem
el tret de sortida al desenvolupament d’un espai turístic, fluvial i
de lleure que s’efectuarà en diferents fases”. Així, a banda del
propi Pavelló, també es contempla un espai lliure, de gairebé
9.200m2, amb la barcassa del transbordador, restaurada, com a
escenari d’un amfiteatre, un embarcador fluvial, del qual ja s’ha
sol·licitat una subvenció al Grup d’Acció Local de la Pesca, i una
zona prevista per a l’ampliació del pavelló, si és que s’escau a llarg
termini. Alhora, es preveu l’edificació d’una zona hotelera, amb
una ocupació de 5.830m2, i d’una zona de comerç i de restauració
de 3.109m2. Tota aquesta actuació queda pendent de l’aprovació
definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre del canvi de classificació d’uns terrenys de gairebé
45.000m2, aprovat al seu moment en sessió plenària. Així, aquests
terrenys, abans propietat de l’INCASOL, s’ha intercanviat per uns
altres terrenys de propietat municipal que a partir d’ara passaran a
ser propietat d’aquest organisme públic una vegada es requalifi-
quin per al seu ús com a zona lúdica i hotelera. A més,
l’Ajuntament, dins d’aquesta requalificació, es guarda una partici-
pació d’aprofitament d’aquests terrenys.

Deltebre s’obrirà al riu amb el
nou Pavelló Fluvial

I amb la projecció d’una zona hotelera i de restauració

Al voltant del pont Lo Passador

L’alcalde, Lluís Soler, en la roda de premsa.

El Consell Comarcal del Baix Ebre organitzarà enguany la
Trobada de la Gent Gran el 16 de juny a Camarles. La presi-
denta comarcal, Sandra Zaragoza, ha presentat aquesta set-
mana el programa d'actes d'aquesta trobada als representants
del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre, òrgan
consultiu i de participació de la institució. Segons Zaragoza, la
Trobada s'iniciarà a les 12 del migdia a la pista poliesportiva
dels Lligallos, i continuarà al Restaurant Pla d'En Roca, de
Camarles, on tindrà lloc el dinar de germanor i l'elecció de
l'avi o àvia de la comarca 2018, entre els candidats proposats
per les diverses associacions. La fi de festa anirà a càrrec de la
soprano Andrea Martí i el pianista Miquel Esquinas.

La Trobada de la Gent Gran del 
Baix Ebre se celebrarà el 16 de juny

A Camarles

L’AMETLLA DE MAR

L’empresa pública
Ports de la Genera-
litat ha iniciat
aquest dimecres la
neteja d’una part
del fons marí del
port de l’Ametlla de
Mar, amb l’objectiu
de recuperar el ca-
lat, millorar l’accés
dels vaixells que
amarren a la zona i
conscienciar usuaris
i ciutadans en el
bon ús de les ins-
tal·lacions portuàries. L’actuació s’executa a la zona on s’està
canviant la passarel·la de fusta, atès que un cop extretes les
peces de fusta, les màquines poden treballar millor. La neteja
del fons marí durarà un parell de dies.
Aquesta petita actuació estava inclosa en la transformació

del moll de ribera que es va posar en servei l’estiu passat com
a nou pol d’activitat per potenciar els serveis nàutics i el tu-
risme i integrar més el port amb la Cala, que va suposar una
inversió de l’Administració portuària de 422.000 euros. Ales-
hores, la neteja del fons marí va quedar pendent a l’espera
de començar la millora de la passarel·la de fusta. Sobre
aquesta actuació, el gerent de Ports de la Generalitat, Joan
Pere Gómez Comes, ha remarcat que “continuarem poten-
ciant aquestes neteges de fons marins per vetllar per unes
instal·lacions portuàries més sostenibles i amb futur”.
Finalment, recordar que la setmana passada començava la

substitució de les peces de fusta de la passarel·la per a via-
nants al port de la Cala, en el tram que envolta el varador, la
plaça del Canó i el Centre d’Interpretació de la Pesca, amb
una inversió de 50.000 euros.

L’actuació es fa a la zona on s’està canviant la passarel·la de fusta

Ports inicia la neteja d'una part
del fons marí al port

Lluís Soler: “Cal destacar la solidesa de les
finances de l’Ajuntament de Deltebre”
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*ASCÓ: troben
substàncies radioacti-
ves en un dels tubs que
controla l'aigua a la
central nuclear d'Ascó
I. 
Un grup de treball fa
un seguiment per
esbrinar-ne l'origen.
Segons ANAV, la troba-
da no constitueix un
succés notificable i
tampoc suposa un
perill per la seguretat,
ni per la salut de les
persones o el medi
ambient.

*DEMÀ DISSABTE es
presenta el llibre ‘Els
Gegants de Gandesa’.
d’Àngels Cid i Marc
Jornet, un conte de la
història de la capital
terraltina. 
L’acte serà al Casal de
Joventut (17.30h) i la
presentació anirà a
càrrec de Gerard
Ubalde. 

*EL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL
DE LA TERRA ALTA,
Carles Luz, i la directo-
ra general d’Igualtat de
la Generalitat de
Catalunya, Mireia
Mata, van signar l’a-
cord pel qual a partir
d’ara s’oferirà un nou
Servei d’Atenció
Integral (SAI) per a les
persones del col·lectiu
lesbià, gai, transsexual
i bisexual (LGTBI) a la
comarca,  amb l'objec-
tiu de garantir els seus
drets i convertir-se en
un espai de referència,
tal com marca la Llei
catalana 11/2014. 

Més 
Notícies

Un terç de la producció mundial del
raïm de varietat garnatxa és produeix a
la Terra Alta, on hi troba les condicions
meteorològiques idònies per sentir que
creix "a casa seva": poca pluja, terra
argilós, molt sol i vent de cerç i garbí.
Amb la garnatxa com a marca d'identi-
tat, la Terra Alta és la única DO de
Catalunya que forma part de la Reserva
de la Biosfera i ha aconseguit, amb
molta feina els darrers anys, mostrar i
demostrar que és un "paradís vitiviníco-
la" únic. Aquest proper cap de setmana
la comarca és la seu del Concurs de les
Garnatxes del Món, creat fa sis anys a
Rosselló. El certamen passarà primer
per Barcelona i Tarragona i avui diven-
dres es farà la primera, de dues jorna-
des, de tastos professionals a Gandesa.
Hi ha 850 referències per qualificar, el
triple que en la primera edició. Per pri-
mera vegada, demà dissabte, el
Concurs s'obre al públic amb un fira de
vi i art a Batea i amb un sopar de gala
dels cuiners ebrencs amb estrella
Michelin, a l'emblemàtica església del
Poble Vell de Corbera, on es farà la Nit
de Cloenda amb Estrelles. Els primers
actes foren dimecres a Barcelona, amb
la recepció a la Comissió Organitzadora

del Concurs del president del
Parlament, Roger Torrent, que va rebre
el pin oficial del Concurs Mundial de
Garnatxes, realitzat per la dissenyadora
de joies artesanal Maria Lanau. A la
foto, Joan Arrufí, president del Consell
Regulador de la DO Terra Alta, Torrent
i Carles Luz, alcalde de Gandesa i presi-
dent del Consell Comarcal. Durant
aquests dies, també es podran provar
les Garnatxes amb activitats per conèi-
xer atractius turístics de la comarca.

La Terra Alta es vesteix de gala amb 
el Concurs de les Garnatxes del Món

La DO Terra Alta és l'amfitriona 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha celebrat
aquesta setmana un acte per informar de la convo-
catòria d’ajuts a l’Habitatge per a majors de 65 anys
als representants dels ajuntaments i les associacions
de gent gran de la comarca. Des de l’any 2015 que
es van crear aquests ajuts, se n’han beneficiat 28
avis i àvies de la comarca. L’any passat van ser 9 les
famílies de la Ribera que van obtenir aquesta sub-
venció, principalment per millorar l’accessibilitat de
l’habitatge o millores com canviar finestres, substi-
tuir el calentador o els degotalls. Cinc dels benefi-
ciaris van tirar endavant les obres a través d’empre-
ses, mentre que en els altres quatre casos va ser
l’Agència de l’Habitatge qui es va fer encàrrec de
realitzar les obres, que és una opció que es dóna en
les mateixes bases de la subvenció.

Nova convocatòria d’ajuts a
l’Habitatge per a gent gran

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Recepció del president del Parlament.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó va pre-
sentar els Premis “Vila d’Ascó” 2017 en un acte que es va
celebrar al Casal Municipal i que va comptar amb l’as-
sistència dels autors de les obres guanyadores. 
Els Premis “Vila d’Ascó”, amb una llarga trajectòria, es

van donar a conèixer en el transcurs del Sopar Literari.
- L’obra guanyadora del Premi Literari va ser L’últim

port. Diari d’Alexandros de Joan Rebagliato i presentada
per l’historiador Felip Fucho.
- El Premi de Poesia Joan Perucho va ser per l’obra Go-

jos del cor i la carn d’Enric Abad, presentada per Jordi Fer-
nando, director de l’editorial Meteora.
- Els Premis de Narrativa Breu per a Joves van ser per Et-

na Miró i Aina Ribes. En aquest cas la presentació va anar
a càrrec de Joan Josep Duran, president del Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre.
L’acte va acabar amb un concert de la banda de l’Escola

Municipal de Música d’Ascó, EMMA.

Presentació de les obres
guanyadores dels Premis

“Vila d’Ascó” 2017

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!
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EN UN MINUT

*ROQUETES: avui
divendres a les 12:30 h
a la sala de plens de
l'Ajuntament es pre-
sentarà la programació
del "25è Tradicionàrius
de les Terres de l'Ebre a
Roquetes". La presen-
tació anirà a càrrec de
Sisco Ollé, regidor de
Cultura, i d’Arturo
Gaya, representant de
Túbal Cultura i
Espectacles.

*L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA i la regidoria
de Turisme han ampliat
la seua oferta de turis-
me i natura per tot el
nostre territori, oferint
així tota una sèrie de
rutes per a fer excur-
sions tant a peu com
en bicicleta. Totes elles
estan disponibles a
Wikiloc al perfil L’AL-
DEA TURISME on es
poden compartir rutes
a l'aire lliure geo refe-
renciades (especial-
ment amb GPS) i punts
d'interès (waypoints)
de tot el terme aldeà.

Més notícies

Aquest diumenge 15
d’abril tindrà lloc els
Tres Tombs, a l’Aldea. :
De 8 a 10 h, es farà la

trobada de participants
a la plaça de bous i l’es-
morzar popular. A les
12 h, sortida de la
plaça, acte de benedic-
ció dels animals, Missa i
inici dels Tres Tombs
pels carrers del poble. A
les 14.30 h, Dinar de
germanor pels partici-
pants al Bar la Llar.
D’altra banda, infor-

mar que el cap de set-
mana del 20, 21 i 22
d’abril, a l’Aldea, es ce-
lebrarà la 14a Fira de
l’Arròs i el Comerç. 
Dani Andreu Alcalde

de l’Aldea: “La Fira de
l’Arròs i del Comerç
d’enguany obrirà les seves portes amb una renovada il·lusió i amb
unes expectatives molt engrescadores. I és que cal destacar l’impuls
que pretenem donar, des de l’àrea de Comerç, amb l’execució del Pla
de Dinamització del Comerç de l’Aldea”. S’aposta altre cop per per-
sones emblemàtiques del comerç local per inaugurar la Fira. Enguany
la inaugurarà Mª Cinta Estorach.  

Durant aquest mes i fins al
9 de maig Roquetes celebra
la seva Festa del 14 d'abril,
que commemora la data
del 14 d'abril de l'any
1850, quan es constituïa el
primer ajuntament de
Roquetes després de segre-
gar-se de Tortosa per un
Reial decret d'Isabel II. 
Els actes oficials es faran
demà dissabte 14 d'abril, a
les 12 h la inauguració de
les noves dependències del
Centre d'Atenció Social de
l'Ajuntament i Jutjat de
Pau, situades a l'antic ajun-
tament. A les 20 h a la sala
de plens de l'Ajuntament,
es farà l'acte de reconeixement institucional del 14 d’abril que
aquest any, com explica el regidor de Cultura, Sisco Ollé, serà al
Poble de Roquetes pels fets ocorreguts durant la jornada del
Referèndum de l’1 d’octubre quan una multitud de persones
van defensar pacíficament el col·legi electoral situat al pavelló
de la ciutat, davant de l’actuació violenta per part de desenes
d'agents antiavalots de la Guàrdia Civil. Ja a la nit, al pavelló
poliesportiu, es farà el Concert Jove amb l’actuació del grup
PortoBello, millor artista revelació de l’any als Premis Enderrock
i després continuarà la festa amb el Dj. Toni Rico. També dintre
dels actes programats per al 14 d'abril cal destacar que el diven-
dres 27 d'abril, la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà celebra el
seu 11è Aniversari. Nota i Foto: Roquetes Comunicació.

Tres Tombs a l’Aldea, 
aquest diumenge 15 d’abril

Roquetes organitza multitud
d’actes per a la Festa del 14 d’abril 

El cap de setmana següent tindrà lloc la Fira de l’Arròs i el Comerç
Per celebrar els 168 anys com a municipi independent

Xavier Royo encapçalarà la llista del Partit
Demòcrata a les eleccions de l’Aldea

L’Agrupació Local del Partit Demòcrata de l’Aldea, i en el marc
del procés de primàries, va ratificar la candidatura de Xavier
Royo com a candidat a l’alcaldia per a les properes eleccions
municipals. La candidatura de Royo va ser l’única que es va pre-
sentar. El nou candidat s’ha mostrat plenament agraït pel suport
rebut i ha explicat que “a partir d’ara treballarem per realitzar
una llista transversal que vagi un pas més enllà del que represen-
ta el nostret partit en la qual hi hagi persones de tots els àmbits
i sectors del municipi”. En aquest sentit, Royo ha detallat que
“ara és el moment de treballar conjuntament amb la ciutadania
per donar aire fresc a l’Ajuntament de l’Aldea mitjançant un nou
projecte que pugui enfortir el poble i a partir de noves polítiques
centrades amb la gestió, l’eficiència i el servei a les persones”. 

Llibertat amb càrrecs per al
conductor de l’accident mortal

El conductor del vehicle que va patir un accident mortal a Sant Carles de la
Ràpita, la matinada d'aquest diumenge, veí de l'Aldea, de 22 anys, ha que-
dat en llibertat amb càrrecs després de passar aquest dilluns a disposició del
jutjat d'Instrucció número 4 d'Amposta. Segons ha comunicat l’ACN, el
magistrat li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país, i també li
ha intervingut el carnet de conduir. Com informa el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge veu demostrat que conduïa sota els
efectes de l'alcohol i les drogues i li imputa un delicte d'homicidi per
imprudència greu amb ús de vehicle a motor. En el sinistre va morir una
jove de 22 anys, també veïna de l'Aldea. El cotxe va sortir de la via i va
caure dins d'un canal de reg. 
Les mostres de condol han estat múltiples aquesta setmana, amb conscièn-
cia de la tragèdia i del dolor de les famílies.

Sisco Ollé, regidor de Cultura de Roquetes.

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

Fem realitat el futur.

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

Control Gestual

Cotxe connectat amb Car-Net

Quadre de comandaments digital

Trucada d’emergència

NO 
NECESSITES  
UN  
GOLF.

Assistent per a embussos

Assistent d’aparcament

Sensor d’angle mort

4 Anys de Manteniment 
Volkswagen Long Drive

Merkamotor Tortosa Ctra. C42 Km 10 - Tel. 977 446 116 - 43500 Tortosa www.merkamotor.com www.facebook.com/MerkamotorTortosa
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*ALCANAR ha presen-
tat la programació del
‘Cicle d’activitats de
primavera’ organitzat
per l’Escola Municipal
de Música d’Alcanar
(EMMA) amb el suport
de l’Ajuntament. Per
vuitè any consecutiu,
l'Escola Municipal de
Música d’Alcanar orga-
nitza una sèrie d'activi-
tats al voltant de la
música, enguany en
forma de concerts i
conferències.

*LA SÉNIA: del dilluns
16 al dijous 19 d’abril
l’exposició Im-Perfectes
estarà a la Biblioteca
municipal. Amb el
suport de l’ajuntament
de La Sénia, la mostra
restarà oberta per a
tota la població. Pels
matins, les germanes
Besolí, creadores de la
mostra, rebran als
alumnes de l’institut La
Sénia i els faran el reco-
rregut per l’exposició i
la xarrada, 322 alumnes
passaran per la mostra.

Més
Montsià

150 exhibicions de ball, a càrrec de 35 grups amb diversos cente-
nars de membres, participaran el cap de setmana a La Ràpita a la IV
edició de la Ràpita Fusion Dance Festival, que tindrà lloc al pavelló
poliesportiu dissabte a la tarda i diumenge matí i tarda. Amb entrada
gratuïta, aquest festival organitzat per The Màgic Dance Club i la re-
gidoria d’Esports, reuneix balladors de modalitats tan diverses com el
flamenc o el hip hop, el ball de saló o el funky, molts dels quals són
del propi municipi i altres de la resta de les Terres de l’Ebre i zones pro-
peres. Aquest esdeveniment s’ha convertit en un homenatge al ball i
en una manera també de donar a conèixer les seues virtuts i d’animar
a la gent a practicar-lo. El festival està patrocinat per Impacte Esports
i l’Ajuntament de La Ràpita, i compta també amb la col·laboració de
les regidories de Turisme i Comerç, la Unió de Comerç Rapitenc, l’Es-
tació Nàutica i el consell comarcal del Montsià.

Aquest dimarts 10 d’abril els voluntaris de l’Obra Social de la
Fundació ‘la Caixa’ van fer entrega de material escolar divers i de
jocs didàctics destinats als infants matriculats al Centre Obert
Municipal de la Ràpita. Aquest és el tercer any que es tenen en
compte les necessitats dels infants i adolescents que s’atenen al
Centre Obert, dins les actuacions que s’integren a la setmana
social que s’ha posat en marxa a l’Obra Social de la Fundació La
Caixa. Entre el material escolar hi ha llibretes, bolígrafs, colors,
folis, contes, aquarel·les.... i entre els jocs hi ha un parxís, combes,
diàbolos, cotxes, “aros”...
Per tot això, des de la Regidoria d’Atenció a les Persones de la
Ràpita s’agraeix la dedicació i interès mostrat pels voluntaris.

Ràpita Fusion Dance Festival,
aquest cap de setmana Entrega de material escolar i didàctic

al Centre Obert de la Ràpita 
Al pavelló Poliesportiu

Dels voluntaris de l’Obra Social ‘la Caixa’

José Tomàs, un 
faldut centenari

Homenatge a la Residència L’Onada El lliurament es farà el divendres dia 27 d’abril

Aquest dilluns, 9 d’abril, José Tomàs, veí
d’Ulldecona, ha fet 100 anys, a la Residència
L’Onada. Al migdia va rebre la visita de l’alcaldes-
sa, Núria Ventura, i la Regidora de Gent Gran, Cati
Brusca, que acompanyades de la Directora del
centre, Àngels Reverter, li van fer entrega d’un
ram de flors i un pin del municipi. Ja a la tarda, es
va efectuar un berenar de celebració amb la seva
família, amics i cuidadors/es. Fa uns dies, coinci-
dint amb una calçotada organitzada a L’Onada, ja se li va fer un reconeixement amb la imposició
de la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya i l’entrega de diversos regals. 

El rapitenc Pep Carcellé guanya el premi
de narrativa Vila de Santa Bàrbara 

L’escriptor rapitenc Pep Carcellé Freixas s’ha proclamat guanyador
de la XXVII edició del premi literari Vila de Santa Bàrbara, en la
categoria de narrativa, amb la novel·la titulada “Cicatrius d’interí”.
El jurat ha fet públic el veredicte d’aquest premi que convoca la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament planer, al qual enguany s’han
presentat 13 obres. Llicenciat en filologia catalana a la Universitat
de Barcelona,  Carcellé és professor de Secundària i d'Adults, i autor
de llibres de llengua com 'Descripció del parlar de Sant Carles de la
Ràpita' (1993), 'El parlar de la Ràpita. Llengua i país' (1999);
'Crònica d'un descens (2010)' i 'Dos de llibre' (2012). El lliurament
es farà el divendres 27 d’abril, a les 19 h, a l’Smartcentre planer.
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TORTOSA

L'Obra social «La Caixa»
va presentar aquest passat
divendres a la Cambra de
Comerç de Tortosa el pro-
grama «Invulnerables», un
programa que lluita contra
la pobresa infantil i la
igualtat d'oportunitats
basada en l'educació i
suport a famílies en risc
d'exclusió. Així ho va
transmetre Sor Lucia
Caram, impulsora del pro-
jecte juntament amb
l'Obra social "La Caixa",
CaixaProinfància; la
Fundació Rosa Oriol; la
Fundació FCB, i la
Generalitat de Catalunya.
Invulnerables va néixer fa
tres anys i a hores d'ara, a
les Terres de l'Ebre, aquest
projecte ajuda a unes cin-
quanta famílies. L'acte va
comptar amb la interven-
ció de l'alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé,
que va remarcar la
importància de la
col•laboració público-pri-
vada per donar impuls a
aquestes iniciatives A l'ac-
te hi van intervenir: José
Maria Chavarría, president
de la Cambra de comerç de
Tortosa, Sor Lucia Caram,
promotora d'Invulnerables,
Marc Simó, sotsdirector
general de la Fundació
Bancària "La Caixa, Ingrid
Borrás, directora de l'àrea
de negoci de les terres de
l'Ebre, entre altres. 

El mateix divendres, el
Restaurant Villa Retiro
de Xerta, va clausurar
l'acció formativa dissen-

yada en col·laboració
entre l'entitat d'Incorpora
de la Fundació La Caixa,
la Fundació Gentis i Villa
Retiro Grup. L'objectiu
d'aquest curs és per a
què els joves adquirei-
xen habilitats transver-
sals per ajudar a millorar
la seva ocupabilitat. Des

del 2006 Incorpora de
"la Caixa" ofereix a les
empreses un servei gra-
tuït d'assessorament i
acompanyament en
accions de responsabili-
tat social corporativa,
en aquest cas centrades
en la integració laboral
de persones en situació

de vulnerabilitat, com
ara persones amb disca-
pacitat, joves en risc
d'exclusió, víctimes de
violència de gènere,
aturats de llarga durada
i exreclusos, entre d'al-
tres. Vuit joves en situa-
ció de vulnerabilitat del
territori van participar

en aquest curs
d'Auxiliar de cuina i res-
tauració al restaurant
Villa Retiro de Xerta
guardonat amb una
estrella Michelin. Un
curs on gairebé la totali-
tat dels participants s'in-
corporaran al món labo-
ral. Es tracta de la pri-
mera vegada que Villa
Retiro, amb una estrella
Michelin, acull una for-
mació per a col·lectius
en situació de vulnera-
bilitat, que ha estat pos-
sible gràcies a un conve-
ni signat amb la
Fundació Gentis, entitat
que forma part del pro-
grama Incorpora de la
Caixa. El disseny acadè-
mic del curs ha constat
de 250 hores i ha estat
enfocat al domini de les
tasques bàsiques d'un
auxiliar de cuina alhora
que es fomenta la moti-
vació i la il·lusió per la
professió i es facilita la

cerca de feina en el sec-
tor de la restauració. Els
alumnes van mostrar el
seu aprenentatge a la
clausura del curs amb
un aperitiu que va
demostrar les habilitats
adquirides.

INVULNERABLES I INCORPORA DE “LA CAIXA” 
A LES TERRES DE L'EBRE

“Animo a
participar en

aquest projecte a
través de la xarxa
d'empreses de la

Cambra de
Comerç, o bé

contactant amb
les entitats
socials o

directament amb
l'Esplai

Blanquerna a
Tortosa. És un
programa on la
col•laboració

público-privada
és fonamental i
amb el suport de
l'Obra Social "La

Caixa", el
programa

ProInfància i
l'Incorpora ja

hem donat feina
noranta persones
del territori i, ja

hem iniciat
visites a noves

empreses ”

L'alcalde de Xerta, Roger Aviñó, el sotsdirector general de la Fundació Bancària "la Caixa", Marc Simón, sor Lucia Caram, la gerent de
Fundació Gentis, Marta Cid, el propietari de Villa Retiro, el xef Fran López amb els alumnes FOTOS: SALVA BALART
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Fa dos anys, al Catalònia va existir incertesa directiva,
però gent del futbol base va assumir la continuitat del
club. A Ulldecona, estava Mario, president jove, i final-
ment va tornar al club Josep Queralt per agafar el relleu.
Farà un any, a la Rapitenca, Ramon Muñoz volia seguir
de president. Va sortir la possibilitat d’Hernan i fins i tot
van poder haver-hi eleccions amb Xavi Reverté com un
candidat que va estudiar presentar-se. A Amposta, Jordi
Pérez es va presentar a les eleccions i segueix com a
president. Però, d’entrada, va existir una alternativa que
reforçava l’estructura del futbol base amb un grup de
joves ja amb experiència en gestió de planters.
Finalment, no va ser res. Però, si Jordi Pérez no s’hagués
presentat, allí estava Toni Ruiz per agafar-ho. A la Cava,
hi ha rumors d’un grup de gent interessat en poder
estar al club en un futur. A J. i Maria hi ha dues candi-
datures i es faran eleccions...a l’Aldea, Pedro Uria ha
decidit deixar la presidència però ja existeix un relleu,
seguint unalínia continuista. I així gairebé tots els casos.
Ja sé sap que avui en dia ganes de complicar-se la vida
ningú en té. I que, per això, el futbol base, a través dels
pares, té molt a dir en el futur directiu dels clubs. Però
si a tot arreu, la incertesa es va solucionant, ¿per què a
Tortosa no passa el mateix?. Interés existeix. Però
ningú, fins ara, fa el pas. La pregunta genera reflexió.
De totes formes, la sorpresa arribarà. Estic segur.

Michel 

Per què a Tortosa no passa?

Raul González, jugador de Perelló, va demanar permís al
seu tècnic, Molinos, per fer una excursió. Era per anar al
camp base de l'Everest, pujant 5000 metres. Tinc un gran
amic, Manuel Viñals, de la Sénia, propietari d'una gran
empresa, Controlpak, que un dia amb el seu amic Joaquín,
de professió bomber, es van proposar donar la volta al
món en 80 dies, amb l'esperanto i sense avió. I ho van fer
en 79 i després van publicar un llibre. Al meu entrenament
de running, que dirigeix Victor García, subcampió de 3000
del món, i la seva dona, Rocio, una altra atleta, vaig conèi-
xer a Sandra una argentina que estava de turisme i venia
a córrer la mitja marató de Madrid. Amb 57 anys, millor
marca de marató (3 h 18 m) i campiona de la seva cate-
goria a Argentina. I amb la seva filla va fer una cursa pels
Andes de 100 km, en tres dies. Tinc un amic que el vaig
conèixer al Retiro, Damià, campió d'Espanya de relleus de
400, i a més representant de jugadors, que participa en
carreres de 280 km i les fa en 3 dies quan els donen 5 per
a acabar. En aquesta línia, Chimeno, un dels jugadors amb
més entrega pel futbol, per no dir el número 1. Es va lesio-
nar quan era jove. Va estar 12 anys sense poder jugar i ell
va seguir amb la seva fe, i no només va tornar a jugar sinó
que als 40 anys ha estat un dels cracs a l’Ulldecona, la
Cava i Alcanar. Fa un any va tenir una greu lesió i segueix
amb la seva recuperació; no sap quan podrà jugar però
estic segur que no pararà fins algun dia arribar a la
Rapitenca, al primer equip. Per il.lusió no serà. Avui els he
relatat aquestes aventures de persones que s'enfronten al
seu propi límit i que són referents. Hauriem de tenir tots
més aventures en aquesta vida. Voler és poder.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Herois anònims

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE
L’EBRE, a les 20.30 h, transmissió del partit

Ulldecona-Amposta. I després, a les 22.30 h, anàlisi de
la jornada. Resums amb els gols: Ascó-Hospitalet,
Rapitenca-Almacelles, Tortosa-Vilaseca, Ulldecona-
Amposta, Catalònia-Batea i Camarles B-Flix.

Convidats: Edu Marin (Ulldecona) i Santi Forastero
(Amposta). Intervindran: Andreu Muñoz (Ascó) i

Hernan (Rapitenca).
22.30 h

El primer equip de la Rapitenca rebrà diumenge (12h), l’Almacelles, equip que és
segon i que lluita per fer història, per poder pujar a Tercera divisió. El conjunt lleidatà,
a més, té un partit per a recuperar, el que ha de disputar amb l’Andorra el dia 1 de
maig. Per tant, el partit es presenta força interessant. La Rapitenca, amb sis victòries,
és un equip capdavanter a la segona volta. Però encara ha de confirmar la permanèn-
cia i més tenint en compte que Llagostera i Olot no tenen la salvació garantida a la
Segona B. És un tema que s’ha de vigilar per si hi ha compensacions. Els rapitencs,
però, estan a prop de garantir la permanència. No obstant, en aquesta lluita, haurien
de fer un altre pas endavant, sumant els 3 punts contra el rival lleidatà. Els rapitencs
van perdre diumenge passat al camp del Sants (2-1). Com destacava el tècnic Isaac
Fernández, “té molt de valor el que està fent aquest equip, amb molt jugadors dels
planters, del filial, a la convocatòria, en una categoria tan complicada com la Primera
catalana i, sent, a més, força competitius”. (més informació a la plana 15).

La Rapitenca rebrà diumenge un Almacelles que vol fer història

L’Ascó va guanyar al camp del Prat,
rival directe en la lluita per la quarta
plaça (0-3). Era el darrer cartutx per
seguir viu, per seguir amb opcions. I
l’equip va estar, més que mai, a l’altu-
ra. Després d’uns minuts inicial amb
lògica pressió del Prat, que va tenir
una opció clara, el partit es va igualar
i ja es va veure que l’Ascó estava com-
promès amb el seu objectiu. Una gran
jugada col.lectiva, amb rematada es-
pectacular de Guiu amb el cap, va val-
dre el 0-1. L’Ascó es va imposar. Una
altra bona jugada la va culminar el Ki-
ller, Cheikh, amb el 0-2. La celebració
del gol a la banqueta va ser d’unió,
entre tots els jugadors, de sentiment.
L’Ascó tornava a funcionar com a la
primera volta. Els laterals s’incorpora-
ven, i Dani Argilaga tornava a brillanr
assistint en una acció que va acabar
amb penal. Peke va fer el 0-3. A la re-
presa es va saber sofrir, sense rebre

cap gol, tot i els intents desesperats
del Prat. El 0-3 fou convincent, amb
una primera meitat per emmarcar. Ara
la quarta plaça està a tres punts. Diu-

menge l’Ascó rebrà l’Hospitalet, se-
gon classificat (12h). Una nova final
per continuar somiant amb una quar-
ta plaça que l’equip mereix.

Pim, pam, pum....0-3
TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE, PARTIT NOVAMENT CLAU, AMB L’HOSPITALET (12H)

L’Ascó guanya al camp del Prat i reivindica les seves opcions de jugar la promoció

Ulldecona-
Amposta, el partit

CANAL TE

El partit de diumenge, a
Canal Terres de l’Ebre,
serà l’Ulldecona-Amposta.
L’hora de transmissió per
la tele ebrenca, la casa del
nostre futbol, serà a les
20.30 hores.
Posteriorment, a Minut
91, s’analitzarà el partit i
la jornada (22.30h).

Gabi

El Tortosa va empatar dissabte passat al camp del Bellvit-
ge, on va destacar la bona aportació dels juvenils (3-3). Il-
yasse, a darrera hora, va marcar l’empat. El Bellvitge és
equip en zona de descens i tenia baixes importants. El Tor-
tosa, tot i la seua situació, va estar dins del partit i va tenir
opcions, empatant a poc del final.
La plantilla presenta més novetats aquesta setmana. Di-

marts va haver una reunió, al vestidor, entre jugadors, cos
tècnic i membres de la gestora. Es va comunicar que es re-
negociava la fitxa pel que resta de temporada, reduint part
de la mateixa. Cal dir que estan al dia de cobrament. Arran
de la situació, el porter Carlos Escrich, que va arribar del
Valls, ha estat baixa. L’argentí Charpin l’ha demanada. Hi ha
dubtes si poden haver-hi altres jugadors que podrien mar-
xar. Villarroya, independenment de la reunió d’aquesta set-
mana, ja l’havia demanada abans. I també la podria rebre.
El Camarles podria ser la seua destinació. 
Segons fonts de la gestora, “el nostre desig era que ha-

guessin seguit tots els jugadors”. El Tortosa rebrà diumenge
un Vilaseca emergent que lluita per la permanència (17h).

El porter Escrich i Charpin 
causen baixa

CD TORTOSA

Els dos juvenils de la Rapitenca, a Preferent, estan en
zona de descens. L’A va perdre contra l’Ascó, rival directe,
en la jornada passada. La seua situació és complicada. I
aquesta setmana, han hagut canvis. Jonatan Tomàs i Ivan
Gonzalez, jugadors del primer equip de l’Amposta, eren
els entrenadors del primer juvenil de la Rapitenca. Dime-
cres, amb el juvenil A, ja va fer l’entrenament l’ampostí
Ferran Simó, que ja va estar al club i que també ha entre-
nat al Reus juvenil i al Nàstic juvenil de Divisió d’honor.
Avui acaba el termini i el juvenil rapitenc està mirant de fer
un parell d’incorporacions. 
Jonatan Tomàs seguirà a l’aleví i com a coordinador del

futbol-7. D’altra banda, hi ha rumors que indiquen que el
planer Agustí Zahera seria el proper coordinador del fut-
bol base rapitenc, amb possibilitats d’intervenir juntament
amb Fernando Garcia, en la direcció esportiva del club, del
primer equip i del filial. Són rumors i, de moment, no hi ha
res confirmat. Des del club rapitenc s’informa que s’està
treballant en l’estructura de l’any vinent però que no hi ha
res concretat i s’aclareix que hi ha cap novetat perfilada.

Ferran Simó, nou entrenador 
del juvenil A 

UE RAPITENCA

Una acció d’un partit de l’Ascó a casa, d’aquesta temporada.
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L’Atletisme Terres de l’Ebre (ATE) va presentar dilluns
la nova equipació. La firma Errea és la que vesteix des
d’aquesta setmana al club d’atletisme ebrenc. L’acte,
organitzat per Errea, es va fer a l’estadi municipal de
Tortosa i va comptar amb el Truck en el que els assis-
tents van poder visitar la botiga ambulant de l’empre-
sa. Va ser una tarde especial per a l’entitat, amb els
parlaments i l’assistència d’un bon nombre d’atletes.

A més, altres clubs locals es van passar pel camió pro-
mocional per poder conèixer les equipacions d’Errea.  
Des de la firma comercial, German Inglés, el repre-
sentant a la provincia de Tarragona, va donar les “les
gràcies a l’ATE per la confiança mostrada, aixi com a
tots els clubs que dilluns van visitar el Truck per
poder interessar-se per les equipacions de cara un
futur”. 

L’ATE fa la presentació de 
la nova equipació

ERREA vestirà el club d’Atletisme Terres de l’Ebre

Emotiu record a 
Manel Constantino

Partit entre la Rapitenca i el Masdenverge

Dimecres, a l’estadi de la Devesa de la Ràpita, la
Rapitenca es va enfrontar al Masdenverge en un partit
homenatge a Manel Constantino, porter format al club
rapitenc i que, quan ens va deixar arran d’un accident,
defensava la porteria del Masdenverge. 
Manel, el dia de l’accident, viatjava amb la moto direc-
ció a la Ràpita, juntament amb l’Emma Garcia, jugadora
del Club Handbol Amposta. Tots dos van perdre la vida
quan foren envestits per una furgoneta, a finals de
l’any 2016. Justament aquest dimecres, dia 11 d’abril,
Manel hagués fet 20 anys. Va ser un acte emotiu i que
va servir per recordar al jove porter.
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El Catalònia va assolir la primera victòria de l’any, al
camp del Roda de Berà (2-4). Després de quatre mesos,
va aconseguir un triomf brillant que serveix per tenir es-
perances per evitar el descens directe. Són complicades
però existeixen, segons també el resultat de demà contra
el Batea. Una derrota hagués estat decisiva perquè el Ro-
da és l’equip que marca la zona de permanència. Ara no
ha marxat i està a menys punts. Aleix (2), Marc i Jordi
Tomàs van remuntar amb l’1-4 ja a la segona meitat. Al
final, el Roda faria el 2-4 arran d’una falta en què no ha-
via demanat tanca i va llançar-la per sorpresa.
Nando Garcia, tècnic del Catalònia, informava que “es-

tic molt orgullós de l’equip, pel partit que va fer. I això
que ens va costar entrar en situació. Els primers 25 minuts
van ser del Roda, que té molt bons jugadors, i, amb un
gran gol de Marsal, es va avançar. Però cal destacar la re-
acció de l’equip. Va agafar el control de la pilota i, abans
del descans, ja va tenir diverses ocasions molt clares per
empatar. Al descans vam parlar de que havíem de seguir
igual, contrarrestant els jugadors amb qualitat que té el
Roda i esperar tenir més encert. I vam tenir-lo. Aleix va
fer dos gols i l’equip, a més, va disposar del control del
joc. Marc i Leandro van donar més aire i el propi Marc va
marcar l’1-3. Jordi va fer l’1-4 i ja al final el Roda va ob-
tenir el 2-4”. Nando valorava “el treball de l’equip i el
partit que va fer, amb una segona part excel.lent, en tots
els aspectes. Seguirem treballant amb il.lusió per poder
sumar més victòries”.   

Esperança per al Catalònia

TRIOMF VITAL AL CAMP DEL RODA DE BERÀ (2-4)

Els dos equips, Batea i Gandesa, es jugaven molt. El Ba-
tea per fugir de les compensacions. El Gandesa per seguir
somiant en fer la promoció. Dia del club en un derbi que
va comptar amb un gran ambient. A mesura que passa-
ven els minuts, les graderies del camp del Batea es van
omplir. El derbi es va qualificar com el de les Garnatxes
perquè aquesta setmana, a la Terra Alta es farà el Concurs
Mundial de les Garnatxes.
El Batea va sortir fort i va avisar amb dues ocasions.

Però el Gandesa, del minut 5 al 30 de la primera meitat
es va apoderar del partit tenint tres oportunitats i fent
Gumiel el 0-1. Falta a la frontal i el llançament que va
desviar-lo la tanca.
En el darrer quart del primer temps, el Batea va insistir

i amb joc directe i amb accions a pilota aturada, va tenir
opcions per empatar, una molt clara de Joel, a boca de ca-
nó. La represa, amb gran ambient a les graderies, va ser
molt intensa. El Batea va apretar molt i va gaudir de di-
verses possibilitats, amb rematades en altres accions a pi-
lota aturada que propicia el mestre Jordi Vilanova amb els
seus llançaments enverinats. Cristian, porter visitant, va
tenir feina. I el Gandesa va patir. L'empat dels locals, que
estaven crispats amb l'assistent que va assenyalar diver-
sos fores de joc, no va arribar. I amb els minuts, i amb el
Batea assumint riscos, el partit es va fracturar i el Gandesa
va tenir més espais. Dilla va enviar una pilota al travesser.
La sentència visitant va produir-se amb el gol de Galera,
0-2 (minut 80). El ritme local ja va baixar i el Gandesa,
amb un altre gol de Galera, en temps afegit, va sentenciar
amb el 0-3. Galera va entrar al camp, en substitució de
Cristian. Va ajudar a l’equip a defensar les accions a pilota
aturada i va ser, a més, decisiu. Tal com va anar el partit,
el 0-3 fou inflat. El Gandesa és tercer i segueix il.lusionat.
El partit era clau per conservar opcions. El Batea haurà de
seguir lluitant per allunyar-se de les compensacions. 

El Gandesa s’emporta el derbi 
de les Garnatxes, a Batea (0-3)

SISENA VICTÒRIA SEGUIDA DELS DEL CAMARERO

La Sénia va assolir el tercer triomf seguit, contra el To-
rreforta, i s’allunya de les compensacions. Ara és sisè. Ja
mira la taula per amunt. Eric i el Killer Callarisa (2), van
marcar. Segons Serrano, tècnic senienc, “va ser una victò-
ria molt important perquè signfica fer un pas ferm enda-
vant. Encara no estem salvats per les compensacions però
ara estem en una bona dinàmica i hem de mirar de seguir
igual per acabar el millor possible. Estic molt content i or-
gullós de l’equip”. Serrano afegia que “sabíem que la
victòria ens podia posar sisens i això va ser una motivació
afegida. Vam fer un bon partit. Ens va costar una mica a
l’inici quan vam tenir diverses pèrdues que van poder
propiciar situacions de perill. Però, amb els minuts, l’equip
es va consolidar i amb el gol d’Eric va tenir més confiança.
A la represa vam sortir a sentenciar i amb els gols de Da-
vid vam aconseguir-ho”. El Torreforta va marcar al final. 

La Sénia s’enlaira

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

Roquetenc i Perelló, dos equips en la zona còmoda de la taula, volien
reivindicar-se. Els locals perquè a la segona volta han perdut pistonada
i els perellonencs, al contrari, perquè estan fent una gran segona volta
però arribaven al partit després de perdre a casa contra l'Aldeana. 
La primera meitat va ser més dels visitants. Molinos va tornar a apos-

tar pels joves dels planters i va posar al cadet Andreu Mauri de titular.
Ell va tenir una opció i va marcar després el 0-1. Fins el descans control
del joc i també més possibilitats dels visitants.
A la represa, el Perelló va perdonar el 0-2, en dues jugades. Del 0-2

es va passar a l'1-1 amb un gol de Roger, aprofitant amb intel.ligència
i anticipació una centrada de Quim. El partit va trencar-se i una greu errada dels visitants
va aprofitar-la Camarero per fer una gran vaselina i marcar el 2-1. El partit es va obrir i
les alternatives i arribades a les àrees van ser una constant, tenint més ocasions el Perelló
que va empatar a darrera hora amb un gol d'Ahmed, a la sortida d’un córner, i tenint
encara una altra oportunitat en temps afegit, per haver pogut guanyar.

El derbi de diumenge entre l’Ulldecona i l’Amposta serà
transmès per Canal Terres de l’Ebre diumenge a les 20.30
hores. Un partit en què l’Amposta s’hi juga molt: “serà
molt complicat davant d’un equip molt treballat en l’as-
pecte defensiu i que té bons jugadors i que està fent una
gran temporada”, deia el tècnic de l’Amposta, Albert Bel.  

Roquetenc-Perelló, partit per gaudir-lo

3A CATALANA. EMPAT A DOS GOLS

El Camarles va guanyar al camp del cuer, el Torredembarra
(1-5). Victòria necessària, després de les darreres quatre de-
rrotes. Segueix quart. 
La situació del Torredembarra és limit, en tots els àmbits.

Fins i tot va haver de començar a escalfar amb pilotes que
portava el Camarles. El partit no va tenir molta història. Fe-
rreres va obrir el marcador al minut 5 mentre que Sito va fer
el 0-2 al 6. Joanra s’estrenava com a golejador amb el Ca-
marles al 22. I Aaron, poc després, assolia el 0-4, abans de la
mitja hora de joc. A la represa, Juanra repetia amb el 0-5 i el
Torredembarra, amb juvenils a la convocatòria, va marcar el
seu gol avançada la represa. El Camarles tenia les baixes dels
sancionats Arnau i Rosales, i de Teixidó, Edgar i Sorolla per
lesió. Aleix, per motius personals, tampoc va desplaçar-se.
L’equip estava minvat però va sumar la victòria, que era im-
portant per millorar la seua situació anímica i classificatòria. 

El Camarles torna a guanyar

DESPRÉS DE QUATRE DERROTES (1-5)

L’Ulldecona va perdre al camp d’un dels cuers, l’Hospi-
talet (2-0). La derrota frena la ratxa de l’equip fadut que,
no obstant, segueix cinquè. Antoni Teixidódeia que “a la
primera meitat ens va costar adaptar-nos al partit i, a
més, en accions en què el vent va poder influir, vam rebre
dos gols. Malgrat això, a la represa vam reaccionar i vam
tenir moltes ocasions. Crec que, en el cas de fer el 2-1,
haguéssim pogut remuntar perquè les oportunitats van
exisitir. Però no va ser la tarde. No va haver encert. I tam-
bé destacar que l’Hospitalet es va defensar amb ordre”.
L’Ulldecona rebrà diumenge l’Amposta en el partit de la
jornada (17h): “nosaltres ja tenim la temporada feta i ara
el que volem és d’acabar el millor possible. Per això bus-
carem la victòria davant d’un Amposta que també la bus-
carà perquè es juga les opcions d’ascens. Serà un partit
interessant”, deia Teixidó. Moha i Nacho tornaran.

Derrota inesperada de l’Ulldecona

AL CAMP DE L’HOSPITALET (2-0)

L'Amposta segueix en la segona plaça, a dos punts dels
líder, després de guanyar la Cava en el derbi en què tots
dos equips, per motius diferents, necessitaven la victòria
(3-2). Partit elèctric. La Cava, amb qui debutava el da-
vanter Sani (Gavà), va sortir ferm, a pressionar dalt, i va
avançar-se en dues ocasions a la primera meitat, amb gols
de José Mari. L’Amposta va empatar primer arran d’un
penal protestat pels caveros. I Marc Vernet, amb un gran
gol, va fer el 2-2 abans del descans. A la represa, partit
obert amb opcions per a decidir pels visitants i també per
a l'Amposta. El derbi era trepidant. Tothom va assumir ris-
cos. Una gran jugada col.lectiva dels locals, per emmar-
car, va suposar el 3-2, obra de Quim (89'). Llobet va co-
mençar-la des del darrera i, després de dues
combinacions, va cedir la pilota a Ivan per la dreta. Ell va
assistir i Quim va marcar. Gran gol. 
En temps afegit, Iniesta, porter local, va evitar l'empat

per a un CD la Cava que va protestar un penal de Marc
Vernet al 95, que no fou xiulat. L'Amposta continua se-
gon mentre que la Cava es queda en zona de descens di-
recte. Albert Bel, tècnic de l’Amposta: “va ser un partit
molt igualat disputat a un ritme molt alt, amb molta in-
tensitat, davant d’un CD la Cava que, amb els fitxatges,
disposa d’un bon equip i que disposa de jugadors ofen-
sius amb molta presència física. El partit es va decidir per
petills detalls i per l’encert puntual en les ocasions, consi-
derant que ells també van tenir-ne”.

Golàs d’or de Quim 
per a l’Amposta

LA CAVA VA VENDRE CARA LA DERROTA (3-2)

Ulldecona-Amposta: el derbi es
jugarà a Canal Terres de l’Ebre

Greu lesió de 
Pau Valmanya

CF AMPOSTA

DIUMENGE A LES 20.30 HORES

Pau Valmanya,
jugador de
l’Amposta, es
va lesionar als
primers minuts
del partit a
Camarles.
El primer diagnòstic ja va
indicar que podria ser una
lesió greu, amb els lliga-
ments creuats del genoll
trencats. I la setmana
passada es va confirmar. 

Gran gol d’Òscar
Camarero.
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L’Ampolla va golejar el Pinell, equip que està en zona de descens directe (5-0). David,
Marc Perelló, Ramirez, Samu i Guillem van fer els gols. Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla, manifestava que “des de l’inici no va haver molta intensitat davant d’un Pinell, que
només tenia 11 jugadors, i que es va defensar bé a la primera meitat i va estar dins del
partit. El 2-0, poc abans del descans, encarrilava el partit i el tercer gol, a l’inici de la re-
presa, va sentenciar. Vam fer més canvis per poder jugar tots el màxim de minuts possi-
bles i es van marcar dos gols més. Vam sumar 3 punts que ens acosten a l’objectiu”. Blai,
delegat del Pinell, deia que “malgrat visitar el líder amb només 11 jugadors, vam fer una
primera part molt bona tenint una gran ocasió per empatar. El 2-0 al final de la primera
meitat i el 3-0 a l’inici de la segona van decidir però l’equip va seguir lluitant i hem de
destacar que es van deixar la pell al camp, davant d’un líder que també cal dir que no va
voler fer sang”. El Pinell espera concretar 3 fitxatges aquesta setmana: “però si no es po-
den fer, acabarem amb el que tenim, passe el que passe”, deia Blai. 

L’Ampolla, més a prop de l’ascens

3A CATALANA. VA VÈNCER EL PINELL (5-0)

Nova victòria del Móra la Nova que segueix sent equip de rècord. Va guanyar un Sant
Jaume que va oferir una molt bona sensació. El Sant jaume va començar fort, avisant amb
la primera ocasió. Els visitants tenien el control de la pilota i jugaven millor a la zona ampla,
pressionant dalt i recuperant a camp contrari. Però el Móra la Nova, a la contra, va fer mal.
Agustí, d'aquesta manera, va tenir dues ocasions i Frede, al minut 30, va marcar l'1-0. El
gol va equilibrar el partit i va fer crèixer els locals. No obstant, la darrera opció del primer
temps fou visitant amb rematada creuada d'Eric. A la represa, aviat, jugada clau. Possible
penal de Johan al visitant Eric i del llançament de porteria de Ferran, en transició ràpidís-
sima, Agustí va definir el 2-0 amb qualitat, guanyant l'esquena de la defensa. El 2-0 va
decidir molt el partit. El Sant Jaume va acusar-ho. El Móra la Nova, amb més espais, va te-
nir altres ocasions i el Sant Jaume, que no va defaliir, va tenir la seua amb rematada d'Eric
al pal. Al final, en una nova contra local, gran jugada i Yassine va marcar el 3-0. Victòria
d'inèrcia de campió del Móra la Nova, però resultat inflat vist els mèrits dels dos equips.

...I el Móra la nova també

VA SUPERAR UN SANT JAUME, QUE VA FER UNA BONA SENSACIÓ (3-0)

El Masdenverge necessitava la victòria per fugir de la zo-
na compromesa. Va empatar davant d’una Aldeana que se-
gueix tercera (16 punts de 18). Des de Masdenverge deien
que “vam canviar el sistema de joc passant a ser més direc-
tes i ens va anar bé. Vam fer un bon partit i vam merèixer
la victòria, per les ocasions que vam crear. Al final vam fer
un pal per poder guanyar. Ens feia falta la victòria però hem
de seguir jugant així”. Bartolo, de l’Aldeana: “primera mei-
tat molt igualada, amb molt de respecte. La segona ja va ser
més oberta, amb un Masdenverge que va apretar molt
mentre nosaltres, ben posats, aguantàvem darrera i esperà-
vem l’ocasió que va arribar, amb gol de Robert, arran d’una
falta. Poc després, en una altra acció a pilota aturada, ells
van empatar (primer gol en més d’un any que rebem a pi-
lota aturada). Amb l’1-1, va haver intensitat fins que es va
produir la lesió d’Aitor, que va refredar el partit per als mi-
nuts que es van disputar després”. 

Masdenverge i Aldeana empaten

ROBERT I XAVI TOMÀS VAN MARCAR (1-1)

Jesús i Maria: 10 victòries seguides. Equip també de rè-
cord. Ito Galve, del Jesús i Maria: “estem molt contents de
la bona dinàmica, a la segona volta seriem líders. Tot i rebre
el 0-1, amb un penal que va ser-ho, vam reaccionar i Luce-
ro, amb una vaselina, va fer l’1-1. A la represa, vam seguir
dominant i arran d’un penal, que també va ser clar, Robert
va marcar el 2-1. Vam continuar amb intensitat, ben posats,
tenint més opcions. El resultat va ser curt. Contents també
perquè juvenils, dins de l’aposta del club, van sortir a la se-
gona meitat i van estar força bé”. Subi, de l’Ametlla: “l’em-
pat hagués estat el més just. L’únic equip que va intentar ju-
gar la pilota vam ser nosaltres. Però vam pagar cars els
errors. A la primera meitat, dins de la igualtat, vam tenir op-
cions amb el 0-1, per fer el segon. Gol psicològic de l’empat
al 44 i a la represa un penal innocent fou el 2-1. Ells amb
espais van tenir possibilitats però nosaltres vam posar gent
dalt i vam buscar un empat que crec que vam merèixer”.

UD Jesús i Maria: 10 de 10

VA GUANYAR L’AMETLLA (2-1)

El Corbera, amb 3 victòries en 5 partits, ha fet un gran pas
per acostar-se a la permanència que, no obstant, ha de con-
firmar. Diumenge va guanyar a Bítem (0-1). Els locals, des-
prés de dues victòries seguides, tornen a ensopegar. Parra,
del R Bítem: “tot i disposar d’opcions, no vam estar al nivell
que mereix el club. Mal partit nostre. En general, i sense ser
cap excusa, l’àrbitre no va tenir un bon debut, amb errades
importants”. Robert Costa, del Corbera: “dels darrers partits
que hem guanyat, aquest és el que ens trobat més còmodes,
amb bones sensacions. El R-Bítem, que té bons jugadors, va
tenir opcions, però nosaltres vam tenir les més clares, tres a
la primera meitat, amb un pal i també una jugada en què el
seu porter va fer falta fora de l’àrea sent ocasió manifesta.
Va veure la groga. A la represa, ells amb joc combinatiu, van
tenir més la pilota però nosaltres, ben posats, vam respondre
i vam fer perill quan arribàvem. Willi va marcar i vam tenir
una altra opció per a decidir. Victòria molt important”.

3 punts d’or per al Corbera

VA VÈNCER AL CAMP DEL R-BÍTEM (0-1)

L’Olímpic, després de perdre a Corbera, va recuperar la
dinàmica guanyadora contra el Godall (3-0). Segons Andreu
Cano, de l’Olimpic: “vam jugar amb molta serietat des de
l’inici. I amb els minuts ens vam fer amb el control del partit,
creant ocasions a més de l’1-0 que va venir arran d’una fal-
ta. Al descans vam fer un retoc al centre del camp per poder
trobar més espais i ens va anar bé. Vam seguir ben posats i
vam sentenciar amb dos gols, tenint moltes opcions que va
evitar el seu porter que va estar fantàstic. La victòria fou im-
portant per la confiança, per afrontar el Tourmalet”.
Joan Subirats, del Godall: “no és una justificació però per

a un equip com el nostre, vuit baixes van pesar. La primera
meitat vam aguantar, amb l’1-0, però a la represa, arran
d’un gol fantasma, ja vam sortir del partit. Després, l’Olím-
pic, a més del 3-0, va disposar d’ocasions que va evitar Re-
olid amb bones intervencions. A recuperar gent i a pensar en
el proper partit”. 

L’Olímpic segueix progressant

VA GUANYAR EL GODALL (3-0)

El miracle del Vilalba

TRIOMF DAVANT DE L’ALCANAR I SURT DEL DESCENS 

L’Arnes manté opcions de permanència després de go-
lejar el S. Bàrbara (6-2). Roger, tècnic arnerol: “vam co-
mençar bé, fent l’1-0 i tenint una altra opció. Però la resta
del primer temps va ser del S. Bàrbara. Si algú mereixia
arribar al descans amb avantatge, eren ells. Nosaltres no
vam estar bé, al primer temps, sense la intensitat necessà-
ria amb el que ens jugàvem. A la represa, vam millorar. Tot
i no fer un gran partit, vam ser molt efectius. Cal dir que
el Santa Bàrbara va tenir opcions, però sense encert. Amb
el 3-2 tot es complicava però 3 gols al final, en 3 minuts,
van generar una victòria important per poder salvar-nos,
tot i que sabem que ho tenim complicat. El partit fou més
igualat del que el resultat indica”. Robert, del S Bàrbara:
“a la primera meitat vam fallar massa davant de porteria.
I a la segona, tot i tenir noves ocasions, ens va faltar in-
tensitat. Per actitud i ganes l’Arnes ens va superar. Vam
pagar molt cars els errors que vam tenir a les àrees”.  

Oxigen per a l’Arnes

VA GOLEJAR EL SANTA BÀRBARA (6-2)

Tercera victòria seguida d’un Vilalba que surt de la zona
de descens directe. En partit jugat a Gandesa (a Vilalba no
es podia per les pluges), va vèncer l’Alcanar (2-1). És el mi-
racle vilalbí. 
Abdul, del Vilalba, deia que “estic molt content de tot l’e-

quip. Gran treball tàctic, principalment en la primera meitat.
Es va entendre com havíem de jugar i es va fer. Boulay va
marcar l’1-0 i a la represa, quan el partit va estar més igualat
i obert, Quim va marcar el segon gol. Vam fallar un penal i,
tot i acabar sofrint pel gol de l’Alcanar, penso que la victòria
va ser justa. Hem de seguir així per poder salvar-nos”. 
Per la seua part, David Burgos, tècnic de l’Alcanar, deia

que “la victòria del Vilalba va ser merescuda. Nosaltres no
vam estar bé, sense la intensitat adequada i, a més, sent
molt directes. Hem de reflexionar per entendre que s’ha de
jugar amb més actitud i sacrifici, que no pas com vam fer-
hoel diumenge”. 

L’Ampolla, a dues victòries de l’ascens de
categoria. El Móra la Nova, a 8 punts

Hi ha 3 grups de Tercera a la provincia. Pugen els 3 campions, el millor segon i qui
guanye la promoció que disputaran els altres dos segons classificats. L’Ampolla, líder,
està a dues victòries de confirmar l’ascens. Té 74 punts. I la Pastoreta, segon del grup
I, és el segon dels altres dos grups que més punts té a hores d’ara: 58. Per tant, ma-
temàticament, a manca de 7 jornades, l’Ampolla està a 6 punts de ser equip de Se-
gona catalana. El Móra la Nova, per la seua part, en necessitaria 8 (en 7 seria sufi-
cient) per tenir l’ascens assegurat. Per primer cop des que hi ha aquest format a la
Tercera catalana, els dos primers del grup ebrenc pujaran tots dos. Després fara falta
saber quin dels dos serà el campió. Serà el seu al.licient en el darrer tram de la lliga. 

Lesió d’Aitor, porter del Masdenverge
En el partit Masdenverge-Aldeana, de la jornada passada, el porter de l’equip mas-

denvergenc, Aitor, va sofrir una greu lesió després d’una topada, durant la represa,
amb l’aldeà Robert López. De la topada, Aitor va sofrir un trencament dels lligaments
i de la clavícula. El partit va estar aturat fins que va arribar l’ambulància per empor-
tar-se al porter local. Els seus companys li donen el màxim suport: “desitgem que tin-
gui una bona recuperació i li donem tots els ànims”. Bartolo, tècnic de l’Aldeana,
també incidia en el suport: “en nom meu i de tot el club, una abraçada molt forta i
que es recuperi el més aviat possible. Va ser una topada entre ell i Robert en què cap
dels dos va veure a l’altre. El cert és que amb una lesió així i l’aturada del joc fins que
arribés l’ambulància, el partit és el de menys. De fet, una vegada va sortir Aitor amb
l’ambulància, la intensitat va baixar i el partit va refredar-se”.
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4A CATALANA TWIRLING. AQUEST CAP DE SETMANA, A TORTOSA

L’Amposta segueix líder
després de guanyar el cuer,
el Perelló, per 6-0. Diu-
menge visita el Benissanet.
En la jornada següent, des-
cansarà. A hores d’ara està
a 3 punts del Flix, que és
tercer, i que ja ha descan-
sat.  Els flixancos, amb hat-
tric de Nico, van golejar el
Catalònia per 7-1. La Rapi-
tenca és segona. Va impo-
sar-se, també 7-1, a l’Ebre
Escola. Els tres primers, a
hores d’ara, tenen autode-
pendència per assolir les
dues places d’ascens, te-
nint en compte que en la
darrera jornada Flix i Am-
posta s’enfronten. Un duel
que serà decisiu. L’Ascó,
que va vèncer amb dificul-
tats a Ginestar (0-1), és
quart i, tot i que ja ha des-
cansat, no depèn d’ell. 

Per a que la tercera plaça
sigui d’ascens compensat,
hauria de salvar-se el Batea
i la Cava, de la Segona ca-
talana, i que només hi ha-
gués un descens ebrenc de
Segona a Tercera catalana.
Si el Catalònia també se
salvés, llavors pujaria fins i
tot el quart de Quarta.
Partits que els queden als

4 primers.
1) Amposta (60). Casa:

Deltebre. Fora: Benissanet,
Camarles i Flix. (ha de des-
cansar)
2) Rapitenca (59). Casa:

Benissanet i Camarles. Fo-
ra: Perelló i Deltebre. (ha
de descansar).
3) Flix (57). Casa: Ti-

venys i Amposta. Fora: Ca-
marles, Deltebre i Batea.
4) Ascó (53). Casa: Xer-

ta, Catalònia, Tivenys i Ba-

tea. Fora: Fatarella.
De la resta de la jornada

passada, dir que el Xerta,
que ha reaccionat en les
darreres jornades, va
guanyar el Batea per 4-1.
El Deltebre es va imposar al
Benissanet per 3-1. El par-
tit Fatarella-Tivenys es va
ajornar per l’estat del camp
afectat per les pluges de la
matinada de diumenge.

Els quatre primers guanyen REM

Gran participació en la
regata de promoció realit-
zada el passat dissabte a
les instal·lacions del Club
de Rem Tortosa. 
Malgrat que el temps no

va permetre realitzar la re-
gata al riu, l'activitat es-
portiva no es va anul.lar. 
Els remers del Club Nàu-

tic Sant Carles de la Ràpi-
ta, Club Rem Delta, RC
Nàutic de Tarragona, Club
Nàutic Amposta, Club Na-
tació Banyoles i Club de
Rem Tortosa competiren
en la modalitat de duatlò,
rem ergòmetre i cursa
atlètica. 
Després de la suma de

punts obtinguts per tots
els remers, el CN Banyoles
es va emportar la victòria
tant en la categoria aleví
com infantil. 

Aquest cap de setmana, a Tortosa, al pavelló de Ferre-
ries, cita amb el twirling amb la Final Catalunya Sud que
generarà una nova festa per aquest esport amb tot el
gruix de clubs participants.

En la darrera jornada de
la lliga s’enfrontaran el

Flix i l’Amposta.
La tercera plaça de

Quarta serà d’ascens si
només hi ha un descens

ebrenc de Segona a
Tercera catalana

Ascens

L’Amposta Lagrama va perdre en l’últim partit de lliga
contra l’Elda (26-29). Cap dels dos equips es jugaba res,
simplement quedar el mes amunt possible a la taula.
Diverses decisions arbitrals incomprensibles va influir al
segon temps, amb la targeta vermella a Geanina.
Malgrat tot, l’equip va lluitar i arribant al final amb el
26-29. Les noies de Mateu Castellà es presentaven a
aquest partit amb moltes baixes. Cal destacar la segona
volta que ha fet l’equip, excel.lent, sent el tercer millor
equip amb 18 punts. 

Darrer partit de lliga

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (26-29)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (75-80)

Mereixien més...però nova derrota
El Club Bàsquet Cantaires
va tornar a perdre a casa,
contra el Collblanc (75-
80). Es podria dir que l’e-
quip tortosí va merèixer
més. Va jugar ben posat i
va dominar tot el primer
temps, estant per sobre
del marcador fins el des-
cans. A l’inici del tercer
quart, tot va canviar amb
un 0-13 dels visitants. No
obstant, la resposta
ebrenca va existir i la
remuntada va propiciar
arribar al darrer quart dos
punts per baix del rival
barceloní. S’estava dins
del partit i amb opcions
però l’últim minut va ser
defectuós, amb errades en els tirs lliures en defensa i precipitació en les decisions
ofensives van comportar una derrota final de cinc punts, 75-80. La situació segueix
complicada però ja cal pensar en el proper partit, demà a Tarragona, en el derbi pro-
vincial. Foto: Ferran.

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil mixte va perdre a casa amb l’Amposta (20-23). Partit igualat que es va deci-
dir en el quart temps quan l’Amposta va estar més ferm en defensa i més encertat
que l’equip local. L’infantil masculí va perdre a Martorell (26-25) en un partit sense
drets (jugaven dos cadets amb els locals). Duel intens i molt igualat, emocionat fins
el final. El cadet femení va vèncer el Mataró (29-25). Va fer un pas important per a
classificar-se per al TOP-4. Només li manca un punt. Bon partit de les locals davant
d’un rival incomode que va lluitar fins el final.
El cadet masculi va empatar amb el Parets (27-27). Partit emocionant en què hagués
pogut guanyar qualsevol dels dos. L’empat fou meritori a la pista del segon i permet
mantenir la quarta plaça. El sènior femení va remuntar a la segona meitat i, amb un
gran treball de tot l’equip, va imposar-se per 23-22, contra el Sants. Per últim, el
sènior masculí, amb l’ascens a la butxaca, segueix guanyant i es va imposar a la pista
del Sant Just per 26-31.

Derrota del sènior de l’Handbol Club Perelló a casa de
l'Handbol Palautordera (36-29). Les locals es jugaven la
salvació del descens i van jugar amb molta intensitat. A
pocs minuts de la mitja part el Perelló va poder empatar.
Però no va ser possibe i les locals van mantenir avantat-
ges a la represa, fins el final. Les noies del Perelló “acu-
sem el cansament de tota la temporada i el fet que som
poques; sort que la feina ja està feta" i portem setmanes
salvades del descens”. 
A manca d’una jornada, tot està decidit. L’Ascó va per-
dre a la pista del Lleida-Pardinyes, equip que lluita pel
tercer lloc (30-23). 
Les asconenques estan en la plaça de descens compen-
sat i podrien baixar si no pugessin ni Vilamajor ni Coope.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

L’Ascó, pendent de la compensació

Final Catalunya Sud

CLUB VOLEI

ROQUETES

El cap de setmana
passat, a Roquetes es
va disputar la fase final
de primera divisió de
categoria juvenil mas-
culí. Dissabte pel matí,
es van jugar els vuitens.
El primer partit el van
disputar el C.V.Roque-
tes contra el C.V.Terras-
sa. Els roquetencs van
guanyar per 3-0. Des-
prés van jugar el
C.V.Sant Pere i Sant Pau
contra el Balàfia. Els ta-
rragonins van superar
als lleidatans per 3-0.
Els dos equips guan-

yadors van passar a ju-
gar per la tarda els
quarts. El C.V.Roquetes
va jugar contra el FC
Barcelona. Tot i fer un
bon partit els roque-
tencs, no van poder su-
perar al FC Barcelona i
van perdre per 0-3. I el
Sant Pere i Sant Pau va
guanyar contra el Mun-
det per 3-0.  Aquests
dos guanyadors, van
passar a jugar la semifi-
nal en diumenge.  El FC
Barcelona va guanyar el
Mataró. Després el Sant
Pere i Sant Pau va vèn-
cer el Sant Martí (3-1).
La final la van jugar el
Sant Pere i Sant Pau i el
Barça que es va imposar
per 2-3. Aquesta pròxi-
ma jornada, es reem-
pren la competició. 
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Benissanet-Amposta (18h)

Tivenys-Catalònia (17h)

Perelló-Rapitenca (18h)

Ebre E-Ginestar (19h)

Diumenge

Ascó-Xerta (16.30h)

Batea-Fatarella (17h)

Camarles-Flix (18.30h)

RESULTATS
25a jornada 4a catalana

Rapitenca-Ebre E         7-1

Amposta-Perelló 6-0

Deltebre-Benissanet 3-1

Flix-Catalònia 7-1

Xerta-Batea 4-1

Fatarella-Tivenys sus

Ginestar-Ascó 0-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   74      29      60

2. Rapitenca               123      31      59

3. Flix                           87      31      57

4. Ascó                        67      22      53

5. Fatarella                   45      36      41

6. Deltebre                   51      60      37

7. Tivenys                     53      56      35

8. Ebre Escola              51      47      34

9. Camarles                  47      38      33

10. Ginestar                 66      79      26

11. Batea                     45      70      24

12. Catalònia                41      64      23

13. Xerta                      41      82     17

14. Benissanet              17      99        4

15. Perelló                    14      78        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Cambrils U-Cornellà

F At Vilafranca-Reus

Esc Valls-Mollerussa

Ebre E-Castelldefels

Rapitenca-BSubur

(dis17h)

Vilanova-Prat

Ascó-St Ildefons (dis18h)

Floresta-Vilaseca

RESULTATS

25a jornada

Mollerussa-Vilanova    1-1

S Ildefons-Esc Valls      1-5

Prat-Floresta               2-1

Vilaseca-Cambrils U     2-3

Rapitenca-Ascó         1-3

Reus-Ebre Escola       1-2

Cornellà-F At Vilafranca 3-0

B Subur-Castelldefels 3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    73      30      55

2. Prat                         54      34      47

3. Floresta                    45      28      47

4. Vilaseca                   53      43      45

5. Blanca Subur            53      30      43

6. F At Vilafranca          51      35      43

7. Reus                        40      35      38

8. Cambrils U               44      41      35

9. Vilanova                    61      62      32

10. Castelldefels           54      46      31

11. Ebre Escola         41     63     28

12. Ascó                   46     61     26

13. S Ildefons               34      55      25

14. Esc Valls                44      55      24

15. Rapitenca           34     49     23

16. Mollerussa              21      81        6

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

la Plana-Alcanar

Ginestar-Tortosa E

S Jaume-Olimpic

Ulldecona-J. i Maria

Arnes-Gandesa

RESULTATS

21a jornada

Gandesa-Ulldecona 0-3

Ascó-Arnes 3-1

Pardinyes-La Plana   0-12

Alcanar-Ginestar 11-1

J i Maria-S Jaume       3-5

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                126     25    57

2. Ulldecona               70     36    45

3. la Plana                 82     42    41

4. S Jaume                85     49    41

5. Ascó                    100     33    39

6. J i Maria                49     48    31

7. Gandesa                56     68    24

8. Ginestar                 30     93    19

9. Arnes                    26     63    18

10. Tortosa E             33     77    17

11. Pardinyes             33     96    16

12. Olimpic                25     85    13

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Ulldecona descansarà

Rapitenca-Aldeana

Amposta-Ametlla

Tortosa-Perelló

J i Maria-Canareu

Alcanar-Roquetenc

S Jaume-Vinaròs

Delta de l’Ebre-Catalònia

RESULTATS
23a jornada

Roquetenc descansava

Aldeana-Delta de l’Ebre  2-2

Ametlla-Rapitenca 3-3

Ulldecona-J i Maria    3-2

Perelló-Amposta 0-7

Canareu-Tortosa 4-3

Catalònia-S Jaume    0-1

Vinaròs-Alcanar             0-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                89     29    54

2. Roquetenc             74     25    52

3. Alcanar                102     36    52

4. Ulldecona               74     40    44

5. Vinaròs                  58     33    44

6. Rapitenca              68     38    38

7. Aldeana                 61     34    36

8. Tortosa                  67     74    31

9. Ametlla                  49     34    29

10. Canareu               42     64    23

11. Perelló                 36     98    18

12. J i Maria              49     71    17

13. Catalònia             29     71    10

14. Delta de l’Ebre     26     99    10

15. S Jaume              19     97       6

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

Masdenverge-Roquetenc (17h)
Diumenge

S Jaume-Ametlla (16h)
S Bàrbara-Vilalba (16.45h)
Godall-Rem Bítem (16.45h)

Alcanar-M Nova (17h)
Perelló-Arnes (17h)

Olimpic-J i Maria (17h)
Corbera-Ampolla (17.30h)

Pinell-Aldeana (19h)

RESULTATS
27a jornada, Tercera catalana
M Nova-S Jaume          3-0

Roquetenc-Perelló         2-2

Masdenverge-Aldeana   1-1

J i Maria-Ametlla           2-1

Vilalba-Alcanar              2-1

R Bítem-Corbera           0-1

Ampolla-Pinell               5-0

Olimpic-Godall              3-0

Arnes-S Bàrbara           6-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   27    84   20   74

2. M Nova                   27    96   28   72

3. Aldeana                   26    45   25   51

4. J i Maria                  26    41   45   49

5. Rem Bítem              27    57   39   46

6. Alcanar                    27    74   42   45

7. Perelló                    26    54   31   42

8. Roquetenc               27    43   53   37

9. S Jaume                  27    30   48   36

10. Olimpic                  27    60   47   35

11. S Bàrbara              27    58   61   31

12. Ametlla                  27    41   56   30

13. Godall                   27    39   52   28

14. Corbera                27    23   49   26

15. Masdenverge         27    42   79   22

16. Vilalba                   26    28   52   20

17. Arnes                    27    35   75   19

18. Pinell                     27    23   71   17

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Catalònia-Batea (16.30h)
P Mafumet-Hospitalet (17h)

Vendrell-Morell (18h)
Diumenge

Canonja-Cambrils U (11.45h)
Camarles-Torreforta (16.30h)
la Cava-Torredembarra (17h)
Ulldecona-Amposta (17h)
Gandesa-Reddis (17h)

Roda Berà-la Sénia (17h)

RESULTATS

27a jornada, Segona catalana

Reddis-Canonja 0-1

Cambrils U-Vendrell 2-0

Morell-P Mafumet 2-1

Hospitalet-Ulldecona 2-0

Torredemb.-Camarles 1-5

Amposta-la Cava 3-2

Roda Berà-Catalònia 2-4

Batea-Gandesa 0-3

la Sénia-Torreforta 3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              27    60   24   60

2. Amposta              27   58  23  58

3. Gandesa              27   68  34  54

4. Camarles             27   62  40  49

5. Ulldecona             27   43  30  47

6. la Sénia               27   67  47  43

7. Vendrell                   27    53   50   43

8. Reddis                     27    49   37   41

9. Torreforta                27    43   46   41

10. P Mafumet             27    50   44   37

11. Batea                 27   46  48  35

12. Canonja                 27    32   45   35

13. Morell                    27    47   54   33

14. Roda Berà             27    41   51   30

15. la Cava              27   39  55  26

16. Catalònia           27   34  61  22

17. Hospitalet              27    22   73   19

18. Torredembarra       27    27   79   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ebre Escola va fer un
pas endavant per la

permanència en guanyar
a Reus. L’Ascó també, en

vèncer a la Rapitenca 

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Santboià

S Andreu-Europa
Espanyol-Reus

Ascó-Hospitalet (diu 12 h)
Granollers-Prat

P Mafumet-Figueres
Horta-Gavà

Vilafranca-Cerdanyola
Vilassar-Castelldefels
Palamós-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          33             24             7             2            66           20               79
2. Hospitalet                        33             18             7             8            53           26               61
3. S Andreu                         33             16           12             5            52           21               60
4. P Mafumet                       33             14           12             7            35           22               54
5. Terrassa                          33             14           12             7            52           33               54
6. Ascó                            33            13          12            8          41          37             51
7. Prat                                 33             14             8           11            47           31               50
8. Europa                            33             13           10           10            38           40               49
9. Figueres                          33             14             6           13            42           37               48
10. Horta                            33             13             7           13            43           44               46
11. Santboià                        33             11           13             9            31           30               46
12. Reus                             33             12             8           13            36           43               44
13. Vilafranca                      33             13             5           15            40           38               44
14. Cerdanyola                    33             12             7           14            30           37               43
15. Castelldefels                  33             11             9           13            36           37               42
16. Santfeliuenc                   33             10           10           13            39           37               40
17. Granollers                      33             10             3           20            29           49               33
18. Palamós                        33               6           10           17            32           54               28
19. Gavà                             33               3             8           22            24           78               17
20. Vilassar                         33               3             6           24            19           71               15

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA   
Lleida-Bellvitge

Andorra-Martinenc

Alpicat-S Cristobal

Rapitenca-Almacelles (diu 12h)

S Ildefons-Sants

V Alegre-Borges

Valls-Viladecans

Balaguer-Igualada

Tortosa-Vilaseca (diu 17h)

RESULTATS
27a jornada, Primera catalana

Bellvitge-Tortosa 3-3

S Cristobal-Lleida 3-1

Martinenc-Alpicat 1-1

Sants-Rapitenca 2-1

V Alegre-Valls 1-1

Balaguer-Andorra 2-0

Almacelles-Igualada 3-0

Viladecans-S Ildefons 1-1

Borges-Vilaseca 1-3

Primera catalana

Juvenil de l’Ebre Escola, celebrant la victòria a Reus.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             27    57   26   56

2. Almacelles               26    47   28   51

3. Martinenc                27    51   23   51

4. Viladecans               27    41   23   49

5. Sants                      27    30   26   47

6. Andorra                   26    30   25   40

7. Igualada                  27    35   34   40

8. Lleida                      27    37   39   40

9. Balaguer                 27    41   37   38

10. Borges                  27    37   44   38

11. S Ildefons              27    37   29   36

12. Rapitenca          27   32  40  36

13. Vista Alegre           27    38   37   32

14. Vilaseca                27    26   45   27

15. Alpicat                   27    21   39   25

16. Bellvitge                27    29   48   21

17. Valls                      27    28   45   21

18. Tortosa              27   29  58  18

Juvenil Preferent
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SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
CF AMPOSTA

2a catalana: descensos, situació mai vista
Fins a 14 enfrontaments els 10 equips implicats en els descensos, sense

comptar els tres que estan ja sentenciats (rècord Guines). Calendari ‘asse-
quible’ té el Cambrils per ser campió: Canonja, Gandesa, Catalònia, Roda
de Barà, Batea, Reddis i La Sénia. Imparable Gandesa: últimes 15 jornades
només una derrota i per la mínima, a Camarles 1-0. Es tercer i ha de rebre
l’Amposta i ha de visitar Cambrils. La Cava per salvar-se ha de guanyar els
7 partits que li queden: Torredembarra, Torreforta, Camarles, La Sénia, Ull-
decona, Pobla i Vendrell. Tasca gairebé impossible. Però en futbol tot pot
passar. La dada està aquí. A més, tot i els fitxatges, 7 darreres jornades i
només una victòria. La Sénia, cinquè millor equip d'aquesta segona volta,
amb una victòria més gairebé estarà salvat i el seu crac Callarisa ja porta
27 dianes. Si el Vila-seca es salva i el que promociona puja serien només 5
els descensos de Segona a Tercera.
Es va complir la meva profecia d'abans de començar de temporada: la

lliga té color ebrenc. Al pòdium dels 6 primers, 5 són ebrencs.

*Partit Sants-Rapitenca. En el conjunt ebrenc, deu jugadors del planter entre titulars i
banqueta. La propera temporada ha d’estar un míster que aposti només per jugadors
de la casa cent per cent.
*Surrealisme al futbol provincial: mentre l’Hospitalet descendirà a 3a catalana, el filial
pujarà de 4a. I cadascun jugarà en un grup. Tres són els ascendits de 4a catalana del
grup 24 on militen només 11 equips: Maspujols, Vallmoll i Hospilatet B. I aquí a la nos-
tra zona, 15 conjunts i només pugen dos: ¿vostès ho entenen? És el problema d’haver
dos grups de Tercera a Tarragona i aquí només un. 
*Després de diverses temporades sense futbol a la Fatarella, la passada va tornar a
vibrar aquesta població, quedant tretzè. Ara va cinquè. I una de les persones que ha
tingut aquest mèrit ha estat Àngel Guiu, buscant jugadors i dirigint l’equip. La setmana
passada van cessar-lo. ¿Algú li ha fet el llit?.
*Em queda un dubte: Cambrils, Amposta, Móra la Nova o Ampolla, un dels quatre
podria renunciar a l'ascens.
*El partit que decidirà els ascensos de la 4a catalana ebrenca serà en l'ultima jornada:
Flix-Amposta B. Partit d'alt voltatge.
*Fins a sis clubs podem veure a la següent temporada amb noves directives.
*Des que se’n va anar Joel del Pinell, aquest equip no arrenca i a Vilalba Abdul volia
dimitir de les funcions d'entrenador però va seguir i l'equip està que se’n surt. 
*El capità del Masdenverge, Aitor Roiget, es va lesionar trencant-se els lligaments i la
clavicula. I li van posar 3 punts de cap.
*Pepe Balart, entrenador de l'Ebre Escola a la Preferent juvenils, podria ser míster d’al-
gun equip de 3a catalana, la temporada vinent.
*Jo no sé quin equip formarà el Tortosa en la jornada 34, en el derbi a la Ràpita. Potser
jugadors tots de la casa, que haurien de ser en bona part juvenils; Lleixà i Manolo
Hierro d'entrenadors...no és ciència ficció és una possible realitat. Però ull que el juve-
nil del Tortosa es jugarà l'ascens.
*L'últim fitxatge de la Cava, Sani, procedeix del Gavà de Tercera divisió i ha jugat al
Sant Ildefons i el Vista Alegre. Només 4 jugadors de la Cava que van jugar en la 1a jor-
nada de titulars van jugar a Amposta diumenge: Marc Bertomeu, Santaella, Sergi Grau
i Roger.
*En el partit Ulldecona-Morell, el mister Teixidó va ser expulsat de banqueta. L’àrbitre
no només li va dir que marxés fora d'allí, sinó que també de les instal·lacions. I l’entre-
nador li va respondre a l’àrbitre: "Què vol que me’n vagi a veure el partit a casa per
televisió?". Res més començar el partit, l’assistent ja va escalfar el partit: "Teixidó,
vostè a callar que ja el coneixem molt".
*En l’escalfament del partit Torredembarra-Camarles el conjunt local no va poder acce-
dir a l’armari on estan les pilotes i va haver d’escalfar amb pilotes que va deixar el
Camarles. A més, fitxes de jugadors locals es van presentar impreses en folis. I fins i tot
algun DNI en fotocopia en un mòbil. Una vegada obert l’armari, no hi havia broc per
a unflar les pilotes. L’àrbitre i Josep Bertomeu en portaven un i així, en principi, es va
poder solucionar el tema.

La 3a catalana en off
Els de la cua estrenyen tots. 3 van guanyar: Arnes, Corbera i Villalba i va

empatar el Masdenverge. Només va perdre el Pinell que en les últimes 9
jornades només ha aconseguit un punt. S'esperen tres fitxatges. L’Arnes
tenia diumenge l'última oportunitat de salvar-se, i va guanyar contra el S.
Bàrbara. Últims 9 minuts, va marcar 4 gols. Resurrecció total del Vilalba:
tres jornades consecutives guanyant i partit pendent contra Aldeana. Però
dels altres 7 que li manquen, cinc són fora. A la 1a volta, només va guan-
yar un partit. Ara, n’ha guanyat 3 seguits. El Corbera ha fet un pas molt
important la permanència, però té un calendari difícil: la següent jornada
rebrà l’Ampolla i després partit clau a Arnes. 
Quina pena que no pugui ascendir el J Maria, 10 jornades consecutives

guanyant!!!.
El Corbera va guanyar el Remolins-Bítem i el Vilalba a l’Alcanar. Resul-

tats estranys, però no ho són tant si analitzem les necessitats d’uns i dels
altres i que aquesta lliga, ara, està molt igualada i oberta.
En la jornada 29 màxim, Ampolla, que rebrà el Godall, i el Móra la Mora

al S. Barbara, seran equips de Segona catalana.

QUIM (Vilalba)

ALEIX (Catalònia)

ANDREU MAURI (Perelló)

AITOR (Masdenverge)

AARON  (Camarles)

ALEIX (Móra la Nova)
CRISTIAN VENTURA (Tortosa)

GALERA (Gandesa)

PEKE (Ascó)

VERNET (Amposta)

SERGI MANERO (Arnes)
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Arròs a la milanesa· 

VALORACIÓ

Un plat únic molt
complet des del
punt de vista nutri-
cional, els gramat-
ges de les racions
són equilibrats. Ens
aporta hidrats de
carboni d'absorció
lenta, proteïna d'o-
rigen animal, fibra i
greixos. Us recoma-
naria de primer plat una amanida verda,
variada amb productes de temporada per
tal aprofitar millor els nutrients.
En moltes de receptes d'arròs milanès en
lloc de pernil cuit hi ha cansalada viada,
prefereixo la primera opció. Us suggereixo
substituir la carn magra per llom de porc i
que l'arròs fos integral, per reduir greixos i
incrementar fibra i minerals.

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

INGREDIENTS PER PER A 2 PERSONES:
• 140 g d’arròs cru tipus badia o bomba (per a persones grans es recomana una ració de 70 g)
280 ml d’aigua o brou vegetal o de pollastre (el doble que d’arròs)
2-3 cullerades soperes d’oli d’oliva
40 g de pernil cuit en forma de daus (o pit de gall dindi cuit)
75 g de carn magra de porc
1 ceba
1 pebrot vermell
1 tomàquet
julivert
125 g de pèsols
10 g de formatge gruyère ratllat

sal
opcional: uns brins de safrà, una fulla de llorer, una espurna de pebre…

ELABORACIÓ:
En una cassola, ofegueu la carn magra de porc tallada a trossets. Quan estigui mig cuita, afe-
giu-hi la ceba trinxada i el pebrot tallat. Quan les verdures s’hagin sofregit, afegiu-hi els daus
de pernil cuit, després els pèsols, el tomàquet ratllat i el julivert trinxat; remeneu-ho fins que
s’hagi sofregit, uns 10 minuts. Quan estigui tot cuit, tireu-hi l’arròs i remeneu-ho perquè agafi
el gust del sofregit. Afegiu-hi l’aigua o brou vegetal o de pollastre, que ha d’estar bullint (el
doble de quantitat que l’arròs), la sal (i el pebre, safrà, llorer…) i deixeu que cogui durant 15
minuts. Passats els 15 minuts, tireu-hi el formatge ratllat, i remeneu-ho i fins que es desfaci.
Deixeu-lo reposar 5 minuts abans de servir-lo.

LA RECEPTA

SUGGERIMENTS: Aquesta recepta pot ser el plat únic de l’àpat, un primer i segon complet
ja que conté tots els ingredients: l’arròs, les verdures, una mica de formatge i la carn. El
safrà és optatiu. Si voleu, el podeu coure al forn durant 15-18 minuts, tapat amb paper

d’alumini i afegint-hi el formatge al final.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

SOLUCIÓ

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estaràs amb ganes de gaudir de molta interac-
ció social, i també dels petits plaers. Però
també  et  posaràs nerviós  per  qualsevol futili-
tat.

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res gau-
dint del sofà, dels bons àpats i de l’estiu. Et sen-
tiràs romàntic i complaent amb els altres i amb la
parella.

Taure
20/4 al 19/5

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per aclarir
malentesos i per fer noves amistats, però evita
posar-te filosòfic, perquè et poden considerar
boig.

El teu estat d’ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una cria-
tura que necessita que la mimin i l’afalaguin.
Sigues agraït.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc rea-
lista; no prenguis decisions precipitades i
deixa passar uns dies. Les relacions amb la
parella o socis no aniran bé.

Econòmicament vas bé, però estaràs força mal-
gastador, sentiràs com una ànsia d’entrar a totes
les botigues i comprar-te qualsevol coseta. Gasta
amb cap.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui les relacions socials seran el plat fort i hi
poden haver moltes satisfaccions, però seràs
com una abelleta anant d’una flor a l’altra. No
obstant, vigila les companyies.

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i ines-
perada que possiblement tingui a veure amb pro-
pietats.

Lleó
22/7 al 22/8

Et sentiràs ple d’optimisme, amb ganes de
menjar-te el món i de fer canvis totals en la
teva vida sense parar-te a pensar gaire. Se t’o-
bre un nou horitzó.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de procurar ser més realista, el cap se
te’n va en fantasies i oblides les teves respon-
sabilitats, i et pots trobar alguna enganxada
amb algú.

Verge
23/8 al 21/9

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món de
color rosa, les relacions socials et donaran
satisfaccions, i potser fins i tot t’enamores.
Aprofita aquest optimisme.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer can-
vis radicals en la teva vida, no et deixis emportar
per l’exageració i vigila els teus actes. Sempre val
més pensar-se les coses dues vegades. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

+INFO PLANES CENTRALS

112



DIVENDRES 13 D’ABRIL DE 2018 23CLASSIFICATSwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

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

Pago comptat 

T. 93 410.99.59

SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ 

Carlos, pensionista,
se relacionaria con
dama de max. 66

años, bonita, no del-
gada.

Tel. 643 359 273 de
20h a 22h.

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

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 

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 

professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

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

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

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

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

Aquesta setmana s’ha anunciat
oficialment des de LA PRO-
DUCTORA, que durant aquest
mes d’abril s’inicia la gravació
de la producció audiovisual
"Les Terres de l'Ebre en 4k". Es
tracta d’una proposta molt
innovadora, alhora que arrisca-
da, que s’impulsa des de l’en-
titat audiovisual LA PRODUC-
TORA, departament que agru-
pa els millors professionals i
tècnics d'Ebre Digital SL i
Canal Terres de l'Ebre.

La proposta audiovisual ubica
el seu escenari a les Terres de
l’Ebre i, en la seva totalitat,
esdevé un projecte molt ambi-
ciós, ja que serà la primera
pel·lícula turística del territori
ebrenc amb aquestes caracte-
rístiques. El film comptarà amb
l’última tecnologia fotogràfica i

audiovisual, com són les imat-
ges en 4K i HDR. Tot plegat, el
transcurs de la pel·lícula, com-
binarà la mobilitat terrestre, al
llarg dels 3.308,4 quilòmetres
quadrats de territori, amb imat-
ges aèries en dron.

Ja s'han iniciat els enregistra-
ments i la previsió és que s’es-
treni el març de 2019. Pel que
fa al procés d’enregistrament,
es pretén capturar més de 300
hores de les millors imatges del
sud de Catalunya, 4 comarques
que són Reserva de la Biosfera i
contenen dos parcs naturals,
arribant a més de 70 nuclis
urbans. Concretament a setan-
ta-cinc, ja que, a més dels 52
municipis del Baix Ebre,
Montsià, Ribera d'Ebre i Terra
Alta, també s'han seleccionat
23 nuclis més entre EMD,

pedanies, barris i urbanitza-
cions diverses, en tractar-se
d'un territori disseminat, rural i
geogràficament ple de contras-
tos. LA PRODUCTORA, arran
d'un treball fet per Miki
Colomer per donar a conèixer
el concurs mundial de la gar-
natxa blanca que es fa, per
cert, aquests dies a Gandesa, ja
ha aconseguit ser l'única que
veu introduït un dels seus
audiovisuals dins del festival de

cine TERRES i, a més, ha pro-
duït prop de trenta audiovisuals
turístics per encàrrec del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.

De manera que ara el repte és
el de radiografiar, íntegrament,
el territori de Terres de l’Ebre.
Per la seva banda, el periodista
Josep Maria Arasa, director de
Canal Terres de l'Ebre i impul-
sor també d'aquest projecte, ha

animat les empreses i institu-
cions de les

Terres de l'Ebre a què confien
en els professionals locals per a
encarregar-los els seus audiovi-
suals, tot advertint que, "molt
sovint, el talent està a la perifè-
ria. Amb la diferència, respecte
a les grans capitals, que els cos-
tos són molt més assequibles
per a tots".

3, 2, 1... ACCIÓ! 
Arrenca la gravació de

'Les Terres de l'Ebre en 4K'
Es posa en marxa la primera pel·lícula turística ebrenca amb l’última tecnologia audiovisual.

Imatge de la Badia dels Alfacs. 

El film comptarà amb l’última 

tecnologia fotogràfica i audiovisual, 

com són les imatges en 4K i HDR”

“

FOTO: J.A.


