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La situació està ‘controlada’, tot i la previsió que continuïn baixant importants cabals del Segre i el Cinca els pròxims dies

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) no preveu canvis a curt termini en el cabal que desembassa el sistema de pantans del tram
final del riu, que es manté per sobre dels 1.800 metres cúbics per segon (m3/s), fregant el límit de desbordament en àrees urbanes com
el municipi de Miravet després d'inundar alguns camps de conreu i equipaments pròxims al riu en zones baixes. No obstant, la punta
màxima de l'avinguda ja ha passat. A la imatge, el riu al seu pas per l’Aldea ahir dijous. P3

FOTO: Seto Gallego

Al límit!
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Arriba la tradicional Diada al Castell de Sant Jordi. Les caleres i els caleros
ja ho tenen tot a punt per viure aquest diumenge un dia festiu ple d’ac-
tivitats a l’entorn d’aquest històric monument. La jornada s’iniciarà amb
la Caminada Popular fins al Castell, seguirà amb la sardinada, el concurs
de Paelles i moltes activitats més. Com cada any, l’Ajuntament ha orga-
nitzat la Diada al Castell de Sant Jordi que enguany arriba a la 36 edició.
El primer dels actes programats és la 15a Caminada Popular al Castell
que organitza l’Àrea Municipal d’Esports. La sortida serà des de
l’Ajuntament a les 9 h del matí. A partir de les 10 h del matí, a l’espla-
nada pròxima al Castell començarà la sardinada popular. Una hora més
tard, a les 11 h, hi haurà activitats per als més petits. I per dinar, paella.
I és que un any més tindrà lloc aquest popular concurs, que arrencarà a
les 13 h i que, un cop el jurat hagi fet el veredicte, es farà l’entrega de
premis a les 17 h. Aquesta és una de les activitats estrella de la Diada. 

La Cala s’aplegarà al Castell de 
Sant Jordi en la 36a edició de la Diada

AQUEST DIUMENGE

Editorial

Ja tenim el Sant Jordi aquí!

Hi ha moltes coses d’aquest dia que ens agraden: els carrers que s'omplin de gent,
augmenta l'interès per la lectura, les roses inunden els carrers i fins i tot tothom
tenim més bon humor, no? Ens agrada celebrar Sant Jordi malgrat que, i aquesta
és una opinió, el rol dels diferents personatges... Si ens fixem en la llegenda i el rol
dels personatges trobarem a una princesa, una mica bleda, que espera el príncep
valent i salvador mentre el drac es menja al poble, però quan arriba el torn de men-

jar-se a la princesa, ep! Tothom intenta salvar-la. Per altra banda la tradició fa
que ell regali una rosa a la noia i ella un llibre al noi. 
Per sort, de mica en mica, som més les persones que anem adaptant la tradició a
la realitat. A les dones també ens agrada llegir i als homes també els hi agraden les
flors. 
Us desitgem una feliç diada de Sant Jordi amb moltes flors i molts llibres! 

El CDR Tortosa ha fet un comunicat, amb diversos punts, per
“mostrar la nostra absoluta disconformitat amb les declara-
cions de l’Alcadessa de Tortosa, Meritxell Roigé, que vam
poder escoltar a través dels mitjans de comunicació el passat 6
d’abril. Primer de tot, volem reiterar el nostre malestar en rela-
ció a les poques facilitats que considerem que s’han donat al
CDR Tortosa per a realitzar mostres de suport públiques per tal
d’exigir l’alliberament dels presos i preses polítiques, la mate-
rialització de la República i l’abolició de les mesures adoptades
a través del 155”. El comunicat, entre altres aclariments, indica
que “no coneixem quins són els acords que els partits de
govern tenen amb els partits de l’oposició pel que fa als ponts
i les places. En qualsevol cas considerem que el cas de falsa nor-
malitat, la gravetat dels esdeveniments i la repressió que estem
vivint al país, requereixen de mostres públiques de denúncia i
de suport a les iniciatives ciutadanes que s’estan portant a
terme. Només cal passejar pels municipis de les Terres de l’Ebre
i del país en el seu conjunt, per entendre que ’anàlisi de la
situació no és exclusiva del CDR Tortosa, i que el suport de
molts municipis a les activitats de les diferents entitats que les
porten a terme, és molt més gran que el que es dóna a Tortosa.
Rebutgem categòricament i exigim una rectificació en l’intent
de vincular el CDR Tortosa amb la CUP”.

Comunicat del CDR Tortosa

COMITÈ EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA

Els premis de la Societat Catalanobalear d’Infermeria per a Joves
Talents volen premiar professionals de la infermeria catalana i balear,
entre 23 i 35 anys d’edat, amb projecció de futur en el món de la
infermeria amb l’objectiu de visibilitzar-los dins de la disciplina.
En aquesta II edició, s’han atorgat 10 premis en 10 categories dife-
rents: Gestor/a, Doctor/a en Ciències de la Salut, Atenció Primària i
Comunitària, Atenció Especialitzada, Emprenedoria i Innovació,
Docent, Recerca, Millennial, Categoria lliure i SCBI.
La Direcció Territorial d’Infermeria de l’ICS a l’Ebre va presentar les
dues candidatures premiades: la de Gerard Mora, en la categoria de
Recerca, i la d’Astrid Vidiella, en la categoria Docent, que va rebre el
premi de mans de Jael Lorca, infermera de l’HTVC premiada en l’edi-
ció anterior. Gerard Mora és infermer del Servei d’Urgències de
l’HTVC i Astrid Vidiella de la Unitat d’Hospitalització de Medicina
Interna del mateix centre.

Premis per a Gerard Mora i 
Astrid Vidiella

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT



DIVENDRES 20
D’ABRIL
DE 2018

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3www.mesebre.cat

  

Mequinensa arriba gairebé al ple total mentre continuen
els elevats desembassaments al tram final de l'Ebre

Els pantans del tram final reben uns 1.900 m3/s amb la previsió que continuïn baixant importants cabals del Segre i el Cinca els pròxims dies

L’operatiu aeri i marítim de recerca
del pescador que va desaparèixer
diumenge a la desembocadura de
l’Ebre ha quedat suspès per l’alt
cabal que aporta el riu i la mala
visibilitat subaquàtica la zona.
Segons ebredigilat.cat, Salvament
Marítim, que ha coordinat les tas-
ques durant aquests quatre dies,
ha anunciat que no ha destinat
efectius a rastrejar la zona aquest
dijous, després que un helicòpter i
una embarcació rastregessin la costa exterior del delta de l’Ebre durant tres dies i
escaig. Dimarts van aparèixer una boia i xarxes de pesca enredades que podrien
haver quedat enganxades a algun element del fons del riu. No es descarta que es
pugui tractar de l'embarcació 

Suspenen la recerca del pescador desaparegut

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) no
preveu canvis a curt termini en el cabal que
desembassa el sistema de pantans del tram final
del riu, que es manté per sobre dels 1.800 metres
cúbics per segon (m3/s), fregant el límit de des-
bordament en àrees urbanes com el municipi de
Miravet després d'inundar alguns camps de con-
reu i equipaments pròxims al riu en zones baixes.
Un alliberament d'aigua que, previsiblement,
continuarà amb aquests mateixos volums -afora-
ments a Ascó de 1.843 m3/s i Tortosa 1.904-
durant els pròxims dies. Amb el pantà de
Mequinensa pràcticament ple (99,85%) i unes
aportacions al sistema que ahir dijous encara se
situen en els 1.900 m3/s –uns 300 m3/s menys
que el dia abans-, fonts de l'organisme destaquen
que la punta màxima de l'avinguda ja ha passat.
Malgrat això, adverteixen que, un cop s'estabilit-
zin les aportacions del riu Ebre, s'incrementaran
les del Segre i el Cinca. Durant aquest episodi de
crescuda, els embassaments d'aquests dos
afluents han estat pràcticament tancats per evitar
aportacions addicionals al tram final de l'Ebre i ara han recuperat la
seva capacitat de resguard.  
A diferència de crescudes anteriors, com la de 2015, la d'aquesta
primavera de 2018 seria d'un volum superior i més prolongada en
el temps. Per això, “caldrà mantenir els cabals elevats, gairebé al

límit del desbordament en alguns punts del tram baix, durant diver-
sos dies, perquè els pantans acabin de contenir l'aigua que baixa i
recuperin la capacitat de resguard anterior”. Uns arguments que no
han acabat de tranquil·litzar ajuntaments i veïns que, tot i que la
CHE ha informat que la situació està controlada contenen la respi-
ració davant un possible desbordament. 

El sindicat agrari Unió
de Pagesos (UP) ha exi-
git que l'Agència
Catalana de l'Aigua
(ACA) i la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE), o a l'organisme
que li pertoqui, que es
facin les actuacions
necessàries al riu Ebre
per contenir i reduir la
plaga del caragol maça-
na que s'estén per les
ribes de l'Ebre fins a
Tortosa. El coordinador
territorial d'UP, Hilari
Curto, ha criticat "la
deixadesa" que s'ha
tingut amb la plaga al
riu i que des de 2009
només s'hagin fet peti-
tes actuacions "de
maquillatge" quan
s'han trobat exemplars
riu amunt de Tortosa.
Curto ha assegurat que
l'Ebre és actualment el
principal reservori de
caragol maçana. Per
això l'entrada d'aigua
als desguassos i sèquies,
per la crescuda del riu,
és ara un perill i un risc
que la plaga infesti més
arrossars.

Més notícies

L'alt cabal i el fort corrent del riu
han comportat incidències els
darrers dies,  amb camins inun-
dats, com a l’illa de Buda. O com
a Tortosa on es va emportar l’em-
barcador, que va arribar al Delta.
Lluís Soler, alcalde de Deltebre, va
agrair al seu Facebook la feina
feta: “gràcies Brigada Municipal,
Policia Local i Creu Roja per la
feina i minimitzar potencials
perills, rescatant l’embarcador de
Tortosa, quan feia curs cap a la
desembocadura”.

L’embarcador de Tortosa fa cap al Delta

L’Assut de Tivenys, aquesta setmana.
LUIS ENA BESSA
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*LA RECOLLIDA D'ALI-
MENTS de Primavera
torna a Tortosa el 4 i 5
de maig. Per dur a terme
aquesta jornada solidària
seran necessaris més de
650 voluntaris/es. El
portaveu del Banc dels
aliments ha volgut des-
tacar que: "encara que
repartim més de
500.000 quilos l'any a
les Terres de l'Ebre
aquests només servei-
xen per cobrir una men-
jada diària dels qui ho
necessiten. Preferim
quantitat de productes
bàsics necessaris que no
d'altres que puguin ser
més cars".

*EL PSC DE TORTOSA
vota a favor del nou
plec de clàusules per la
gestió dels residus a la
Comissió Informativa
d’Espai Públic. El grup
socialista “es congratu-
la de que aquest nou
plec inclogui propostes i
demandes fetes pel PSC
en els darrers anys”.
D’altra banda, el PSC
inicia la confecció del
Llibre ROIG de Tortosa,
que recollirà les propos-
tes que “ens estan fent
arribar els tortosins i
tortosines per millorar la
ciutat”.

*MOVEM presenta la
nova campanya
“Sembrem la llavor del
canvi!” per construir
col·lectivament el nou
projecte de ciutat de
cara el 2019. “El primer
grup de l’oposició tor-
narà a sortir a tots els
barris per elaborar amb
la gent i per a la gent el
nou programa electoral
per al nou impuls que
necessita la ciutat”.

Més Notícies

L'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigè, i el regi-
dor de Turisme de
l'Ajuntament de Tortosa,
Josep Monclús, han pre-
sentat els nous plafons
turístics que s'han ubicat
al Pont del Tren, al Pont
de l'Estat i on es trobava
l'antic Pont de la Cinta,
en una iniciativa de la
regidoria de Turisme que
vol fer arribar a la ciuta-
dania de Tortosa i als
visitants de la ciutat la
història, les anècdotes
més curioses i els trets
arquitectònics i tècnics
principals d'aquestes
importants construc-
cions, que han marcat el
pas del temps a la ciutat
i formen part imprescin-
dible i indiscutible del
paisatge urbà de Tortosa.
Aquests nous plafons
inclouen informació en
quatre idiomes sobre el
que han suposat aquests

ponts per la ciutat, a més
d'imatges d'arxiu que
visualitzen l'estat dels
ponts en els diferents
períodes de la seva histò-
ria: 
"L'objectiu d'aquest pla
-ha dit el regidor de

Turisme- es seguir amb la
promoció i la difusió de
Tortosa com a destinació
turística, potenciar l'eco-
nomia de la ciutat i
donar valor a tots els
seus actius que poden
ser d'interès pel visi-

tant". 
L'alcaldessa i el regidor
de Turisme també han
valorat molt especial-
ment la importancia con-
memorativa d'aquesta
iniciativa, ja que
enguany es celebra el

80è aniversari dels bom-
bardejos a Tortosa
durant la Guerra Civil de
1936-1939, uns atacs
aeris dels quals els ponts
que unien les dos bandes
de la ciutat van ser-ne
objectiu principal.

Aquests nou elements turístics s'han instal·lat al pont del Tren, al pont de l'Estat, i on es trobava l'antic pont de la Cinta

Tortosa interpreta els ponts de la ciutat tot explicant-ne
la història, les anècdotes i els seus trets principals

Arriba la XIX Cursa Popular i 
XV Caminada Ciutat de Tortosa

L’1 de maig

El dimarts 1 de maig arriba la XIX Cursa Popular i XV Caminada Ciutat de Tortosa,
una convocatòria amb un clar sentit esportiu, d'esbarjo familiar i que s'emmarca dins
de la programació de la fira ExpoEbre 2018.
La prova, organitzada per l'Ajuntament de Tortosa, el Consell Esportiu del Baix Ebre
i el Club Atletisme Terres de l'Ebre, mantindrà el recorregut dels últims anys d'uns cinc
quilòmetres de distància sortint de la plaça de les Corts Catalanes i passant per la
zona urbanitzada del Temple Sud. 
La sortida de la cursa i la caminada està prevista a les dotze del migdia, amb inscrip-
cions gratuïtes que podran fer-se des de dues hores abans al mateix lloc de sortida.
A partir de les 11.00 hores hi haurà una activitat especial dirigida a tot el públic de
zumba a càrrec de monitors de Tortosaesport.

L'Ebre Escola Esportiva ha estat nominada per part del
Jurat per a optar al Premi Solidari en la categoria de Fo-
ment dels Valors dins de la jornada dels II Premis Solida-
ris Fundació FCF que el proper dia 26 d'abril es cele-
brarà a l'Auditori Meier del Museu d'Art Contemporani
de Barcelona (MAGBA). Aquest fet s'ha produït després
que l'Ebre Escola Esportiva presentés al concurs el seu
projecte de Torneig Solidari que aquest any arriba a la
seva cinquena edició. Aquest any, el Torneig Solidari
Ebre Escola Esportiva, dedica tots els recursos i esforços
a l’entitat AFANOC & LA CASA DELS XUKLIS. El 9 de
juny es celebra el cinquè torneig que anirà més enllà de
la competició esportiva, amb activitats paral.leles.

L'Ebre Escola Esportiva, nominada al
“Premi Solidari Foment dels valors”

A la sala de plens de l'Ajuntament de Roquetes es
va fer la presentació de la programació. L'Ajunta-
ment conjuntament amb Tubal Espectacles, han pre-
parat una edició de luxe per celebrar el 25è aniversari
del Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre, l'Hort de la
Música de Roquetes. El regidor de Cultura, Sisco
Ollé, va destacar "la celebració ininterrompuda del
Tradicionàrius tots els mesos d'agost al llarg d'a-
quests 25 anys, una trobada de música tradicional en
l'àmbit dels països catalans". Ollé també avançava
que "serà un festival potent que vol retornar als orí-
gens del festival pel que fa a la qualitat musical i de
músics que actuaran".

Roquetes celebrarà els 25 anys
del Tradicionàrius

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i la directora
territorial d’Empresa i Coneixement, Mercè Miralles,
han inaugurat aquest vespre l’exposició itinerant ‘Cata-
lunya des del cel’ del fotògraf Yann Arthus-Bertrand,
que ha estat produïda per l’Agència Catalana de Turis-
me (ACT) i que es pot visitar al Museu de Tortosa fins
al 14 maig, coincidint amb el Festival de Cinema Turís-
tic.
L’exposició ‘Catalunya des del cel’ reuneix una selec-

ció de 44 imatges de Yann Arthus-Bertrand, amb la pe-
culiar perspectiva que caracteritza el treball d'aquest
fotògraf internacional especialitzat a captar imatges aè-
ries.

'Catalunya des del cel' aterra 
al Museu de Tortosa

Presentació d’un plafó turístic d’un dels Ponts de la ciutat.
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*EL PARTIT DEMÒ-
CRATA D’AMPOSTA ha
ratificat a Manel Masià
com a candidat a l’alcal-
dia per les eleccions.
Masià agafa el relleu de
28 anys de governs de
CiU, i amb l’impuls
renovador del PDeCAT i
sectors independents
del sobiranisme, vol
repetir la fórmula de
Junts per Catalunya. Un
front comú que, un cop
més, no ha trobat la sin-
tonia amb Esquerra.

*AMPOSTA: el Parc
dels Xiribecs viurà demà
un dia ple d’activitats
amb el Food Trucks
Festival i el Dia Mundial
del Circ. La frenètica jor-
nada acollirà també la
fira de la Cervesa
Artesana, el Crafty Day i
el Mercat Vintage. 

*NOVA APP MÒBIL de
l’Ajuntament. Es poden
enviar incidències de la
via pública, estar al cas
de les afectacions als
serveis i al trànsit, enviar
dubtes i suggeriments,
entre altres coses.

Més Amposta

El juliol del 1938, començada ja la
Batalla de l’Ebre, Amposta era un dels
escenaris d’una de les grans maniobres
de distracció del govern de la Repúbli-
ca en un intent de canviar el curs de la
guerra. En una sola nit, en aquesta
maniobra, que també va afectar l’Al-
dea i Campredó, hi morien 2.000 per-
sones, convertint aquell atac en un
dels episodis de mortalitat més impor-
tants de tota la Guerra Civil. Enguany
es compleixen 80 anys de l’esdeveni-
ment i l’Ajuntament té previst iniciar
un seguit d’activitats (amb rutes turís-
tiques al voltant dels espais de la Bata-
lla) per recordar aquells fets i també
"per desenvolupar una línia de turisme
històric que posi en valor la implicació
que va tenir Amposta a la Batalla de
l’Ebre", diu l’alcalde, Adam Tomàs.
És en aquesta línia que aquest dime-

cres 18, el ple ha aprovat per unanimi-
tat l’adhesió al Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l’Ebre (COME-
BE), l’ens públic que treballa per la re-
cuperació de la memòria històrica d’un
dels esdeveniments més transcenden-
tals de la Guerra Civil. Així, Amposta
passarà a formar part dels 16 municipis
(quinze de la Ribera d’Ebre i la Terra

Alta i un del Baix Ebre, l’EMD de Cam-
predó) que integren aquesta xarxa
d’espais. Precisament el ple de dime-
cres també ha portat a aprovació una
modificació pressupostària que inclou,
entre altres coses, 3.000 euros per ins-
tal·lar plafons turístics vinculats als es-
pais de la ciutat on va tindre lloc la Ba-
talla de l’Ebre i 7.000 euros per
organitzar diferents actes de comme-
moració dels 80 anys de la Batalla de
l’Ebre.

Amposta demana adherir-se 
al COMEBE

Per recuperar els espais històrics de la Batalla de l’Ebre L'ACA i el Consell Comarcal
del Montsià signen un conveni

Per al projecte de la depuradora de Poble Nou 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell
Comarcal del Montsià han signat un conveni per
redactar el projecte constructiu de la depuradora i els
col·lectors en alta de Poble Nou del Delta, a Amposta.
L'Agència finançarà la redacció del projecte amb
53.500 euros, mentre que l'ens comarcal s'encarre-
garà d'efectuar-la i tramitar els corresponents expe-
dients de contractació. És una de les actuacions pre-
vistes en el Pla Hidrològic de la conca hidrogràfica de
l'Ebre per a la millora dels sistemes existents i la posa-
da en marxa de nous per garantir el manteniment o
millora de l'estat ecològic de les aigües superficials,
subterrànies i marines. La comarca del Montsià dispo-
sa de 14 depuradores en servei, que garanteixen el
sanejament de l'aigua per al 95% de la seva població.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.
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*ELS BOMBERS van res-
catar aquest diumenge
un corredor que havia
caigut mentre feia esport
a la Punta de l’Aigua, un
cim situat entre Horta de
Sant Joan i Paüls. Els ser-
veis d’emergències van
rebre l’avís. L’home s’ha-
via trencat els dos tur-
mells i també fou atès
per policontusions.
Degut a la complexitat
d’accés al lloc de l’acci-
dent, els Bombers van
activar una dotació i
també un helicòpter, que
es va encarregar d’eva-
cuar el ferit per traslla-
dar-lo a l’hospital.

*LA DIPUTACIÓ de
Tarragona contractarà
enguany 50 persones a
l'atur en deu plans d'o-
cupació comarcal que
serviran per millorar
entorns urbans i naturals
de 139 municipis del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre.

*JESÚS: ahir va fer-se la
presentació de la XII Fira
Literària Joan Cid i Mulet
i la Presentació del Cicle
de Concerts ImmArt.

*EL DELTA DE L’EBRE
protagonitza els Tastets
de Patrimoni de
Primavera 2018. La
Biblioteca Pública de
Tarragona va acollir
dimecres la primera de
les conferències del cicle
Tastets de Patrimoni de
Primavera 2018. La
xerrada, a càrrec dels
estudiosos Salomé
Mulet, Salvador Fornós i
Elena Fabra, va recordar
els mitjans que, tot i ser
deficients, feien possible
el transport a la nostra
zona. Hi parlaran, entre
altres, dels llaüts, del
vapor Anita, de la tartana
del Corxero, de l’autobús
dels Bonos i de Lo
Carrilet.

*UNIÓ DE PAGESOS
denuncia la inconstitu-
cionalitat de la valoració
de les construccions
agràries inclosa en el
Projecte de pressupost de
l’Estat per al 2018. El sin-
dicat alerta que la base
liquidable de l’Impost de
béns immobles (IBI) de
naturalesa rústica serà
desproporcionada i ine-
quitativa.

Més notícies

El proper 29 d’abril, Deltebre serà la seu de la trobada de cantaires
de Catalunya. Així, sota el nom de “Lleida Canta al Delta”, més de
1.000 persones, de 42 corals diferents representant 17 comarques,
interpretaran cançons com ara el Carrilet de La Cava i els Segadors
en diferents localitzacions del municipi. La jornada es planteja com
una oportunitat per, una banda, de conèixer l’essència del munici-
pi de Deltebre i, per altra banda, per gaudir de la pròpia interpre-
tació de 126 cançons que es cantaran al llarg del dia. L’alcalde,
Lluís Soler, ha emmarcat aquesta activitat dins de la clausura dels
actes culturals de Sant Jordi i ha explicat que “Deltebre, nova-
ment, tornarà a ratificar la seva condició de capitalitat del Delta de
l’Ebre sent escenari d’un esdeveniment únic a Catalunya”.

Deltebre acollirà 
“Lleida Canta al Delta”

Un aplec de corals amb més de 1.000 cantaires

El 29 d’abril

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

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Baix Ebre va
atendre l'any passat 34 dones víctimes de violència de gènere, un 21
per cent menys que al 2016, segons consta en la memòria tècnica
anual d’aquest servei del Consell Comarcal del Baix Ebre. Al 2017, el
SIAD va atendre en global 214 dones i va fer 589 intervencions (un
28,8% més que el 2016). En aquestes dades no s'inclou el municipi
de Tortosa que disposa de servei propi. Segons consta en la memòria
anual, de les 589 atencions fetes la majoria van correspondre a aten-
cions de caràcter psicològic (422) i jurídic (161), mentre que les aten-
cions de caràcter social només en van ser 6. 

En un 21 %, el 2017, al Baix Ebre 

Els casos de violència de gènere
atesos pel SIAD es van reduir 

Els actes oficials,
a Roquetes,
commemoratius
del  14 d'abril
de l'any 1850,
quan es consti-
tuïa el primer
ajuntament, es
van fer dissabte
passat amb la
inauguració de
les noves
dependènc ie s
del Centre
d'Atenció Social
de l'Ajuntament
i Jutjat de Pau,
situades a l'antic ajuntament. Durant el dia, a sala de plens de
l'Ajuntament, es va fer l'acte de reconeixement institucional
del 14 d’abril que aquest any serà al Poble de Roquetes pels
fets ocorreguts durant la jornada del Referèndum de l’1 d’oc-
tubre. Així mateix, dissabte va tenir lloc l’homenatge als alcal-
des republicans del municipi (Joan Hierro i Joan Castells) en el
80è aniversari de la proclamació de la república catalana. Els
intents d’Entesa i el PSC de fer un acte unitari no van trobar
resposta en l’equip de govern d’Esquerra, que fa vuit anys que
el celebra de forma privada i que es nega a fer-ho al costat
dels socialistes pel seu suport al 155.

Roquetes celebra el 14 d’abril 
amb diversos actes commemoratius

També va fer-se l’homenatge als alcaldes republicans 

Homenatge als alcaldes republicans de Roquetes.

Delta Ebre Port ha organitzat, amb la Ràpita com a epicen-
tre, el primer fam trip o viatge de familiarització en què han
participat un grup d’operadors alemanys de xàrters nàutics i
periodistes de les revistes nàutiques alemanyes Segeln i Boote.
Des del divendres passat fins aquest dilluns han pogut conèi-
xer de primera mà la destinació de les Terres de l’Ebre combi-
nada amb el nord de Castelló i les Columbretes, amb un ampli
ventall d’activitats gastronòmiques, esportives, culturals i d’o-
ci; les instal·lacions portuàries i els serveis de què poden gau-
dir els turistes nàutics. Aquesta activitat, que és fruit del treball
fet a la fira nàutica de Düsseldorf (Alemanya), el mes de gener
passat, ha comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana
de Turisme, la Diputació de Castelló, l’Ajuntament de l’Amet-
lla de Mar i l’entitat Sant Carles Marina. Els representants del
mercat nàutic alemany han pogut fer les dues rutes establertes
des del port base de la Ràpita, a les instal·lacions de Sant Car-
les Marina, com a punt neuràlgic, fins a la ruta de la costa
nord i la ruta de la costa sud dels ports ebrencs i el nord de
Castelló, per descobrir els recursos turístics del territori.

De xàrters nàutics amb operadors i periodistes alemanys

Delta Ebre Port organitza a la
Ràpita el primer "fam trip"
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Vols anunciar-
te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

*GANDESA: la setma-
na passada van decla-
rar cinc nois al jutjat de
Gandesa investigats
per un delicte de danys
en mobiliari urbà en
una manifestació. La
denúncia la va presen-
tar la Guàrdia Civil i
podria estar relaciona-
da amb una placa de la
plaça Espanya de
Gandesa que va
aparèixer arrencada.

*MÓRA D’EBRE: la
Policia Municipal ha
iniciat una campanya
de control al municipi
de vehicles estacionats
de llarga durada per
confirmar si tenen en
vigor l’assegurança
obligatòria de vehicles i
la inspecció tècnica.

*MÓRA D’EBRE:
l’Ajuntament ha
sol·licitat a  la
Diputació una subven-
ció econòmica de
31.762,50 € per la Llar
d’Infants “La Morera”,
dins del Programa
extraordinari de suport
als centres del primer
cicle d’Educació.

*S’APROPA SANT
JORDI i, a la Ribera
d’Ebre, hi ha diferents
concursos en marxa
aquesta primavera. La
primera d’aquestes
cites, prèvia al dia de la
rosa i el llibre, ja està
preparada per demà
dissabte a Vinebre. És
el Premi Ribera d’Ebre
de Poesia Recitada,
novetat d’enguany i
que enceta la primave-
ra literària. 

Més 
Notícies

CONCURS INTERNACIONAL DE GRENACHES

La Federació de l'Ebre d'Esquerra
Republicana de Catalunya, avui diven-
dres 20 d'abril, organitza diferents acti-
vitats per commemorar el 87è aniversa-
ri de la proclamació de la República
catalana. Els actes es faran a Gandesa i
començaran a les 19.30 h amb una
xerrada a càrrec de la portaveu del par-
tit i directora general de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta,
al Casal de Joventut, amb el títol 'La
República té nom de dona'.
En acabar, a les 21.30 h, es farà el sopar
homenatge a la Fraternitat
Republicana, en el transcurs del qual es
lliuraran els guardons a la Fraternitat
Republicana a una persona o entitat de
cadascuna de les quatre comarques de
les Terres de l’Ebre, escollides per les
federacions comarcals del partit.
Aquests guardons tenen com a objectiu
homenatjar persones o entitats que han
portat una trajectòria basada en la
defensa dels valors republicans i la
defensa de Catalunya. 
Les Joventuts d’Esquerra Republicana
de les Terres de l’Ebre lliuraran la
Menció Joan Ferré a les poblacions de
la Ràpita, Roquetes i Móra la Nova, en

reconeixement a les persones que van
defensar les urnes l’1 d’octubre davant
la violència policial.
Finalment, en el transcurs del mateix
sopar, es lliurarà el carnet del militant
500 a totes les persones que s’han afi-
liat al partit a les Terres de l’Ebre des-
prés de l’1 d’octubre i que han fet que
en aquests moments hi hagi més de
500 militants d’Esquerra Republicana al
territori.

Commemoració de 87è aniversari
de la proclamació de la República

Avui divendres, a Gandesa

El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre organitza demà dissabte, 21 d’abril,
un vermut electrònic a l’espai cultural de Ca Don
Joan de Vinebre, per presentar el llibre i l’exposició
“Què vol dir ser de la Ribera?” amb imatges del
concurs d’instagram #socdelaribera, el qual anima-
va a mostrar a les xarxes socials com viuen els joves
i les joves a la Ribera d’Ebre.

36 imatges d’instagram seleccionades
La guanyadora del segon concurs d’instagram de
Joventut Ribera d’Ebre va ser la jove vinebrana,
Ariadna Servelló, que va presentar una fotografia
on es veu a una noia jove treballant la vinya amb
un missatge molt lligat a la terra: “CONSTRUÏM
FUTUR!

“Què vol dir ser de la Ribera?”
Presentació del llibre i exposició 

Demà, a Vinebre

Dolors Bargalló, feminista d’Esquerra.

La sisena edició del concurs internacional Grena-
ches du Monde, que s’ha celebrat a la Denominació
d’Origen Terra Alta, va finalitzar amb una gala de
cloenda a l’Església del Poble Vell de Corbera presen-
tada per l’escriptora i periodista Empar Moliner, i que
va comptar amb l’assistència de més de 600 persones
entre les quals es trobaven el centenar de membres
de la comitiva del concurs, alcaldes de la comarca, re-
presentants de les institucions i agents del món del vi,
a més d’habitants de la comarca que van voler formar
part dels actes del concurs. Aquesta edició ha marcat
una fita històrica per a la DO Terra Alta, que n’ha sor-
tit amb 44 medalles, 14 d’or i 30 de plata.

14 medalles d’or i 30 de plata 
per a la DO Terra Alta
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EN UN MINUT

*ELS SOCIALISTES
D’AMPOSTA “dema-
nem a l’ajuntament
que doni ajuts a la con-
tractació de treballado-
res de la llar”. 
El portaveu del PSC a
Amposta, Francesc
Miró, ha explicat
aquest dijous que el
grup socialista presen-
tarà una moció per
defensar l’equiparació
dels drets laborals de
les persones treballa-
dors de la llar als de la
resta de treballadores
del Règim General de
la Seguretat Social.

*L’HOSPITAL COMAR-
CAL D’AMPOSTA
estrena nou servei de
farmàcia “autònom i
independent”, ubicat a
la part baixa. 
S’han invertit 400.000
euros i disminueix els
temps de subministra-
ment i millora la traça-
bilitat dels medica-
ments.

Més notícies

La Comissió del Senat ha deba-
tut la moció presentada pel sena-
dor Miquel Aubà on es demana-
va actualitzar durant l’any 2018
la Declaració d’Impacte Ambien-
tal de la variant de Gandesa  de la
carretera N-420 establint les par-
tides pressupostàries necessàries
per portar-ho a terme i finalitzar
la redacció del projecte. Una de-
manda que també ha reivindicat
per a les variants de Corbera d’E-
bre i Riudecols. Aubà ha lamentat
‘la desídia i manca de voluntat
del govern espanyol per construir
aquestes tres variants que sumen en conjunt un total de 13,4 km’. El
senador ha denunciat que  ’fa 18 anys que esperem’. D’aquí que re-
cordés que la licitació de l’estudi informatiu previ al traçat de les tres
variants de l’N-420 es va publicar l’any 2000 al mateix BOE que apa-
reixia l’autopista AP-41 Madrid-Toledo, construïda per Florentino Pé-
rez, i que malgrat entrar en servei l’any 2006 ara serà rescatada pel
govern i tornada a licitar. El senador republicà ha fet saber que: ‘en
aquests 18 anys els Governs espanyols, malgrat les partides milionà-
ries destinades a les tres variants en diversos pressupostos de l’Estat
només s’han gastat 334.000 € a la de Gandesa; 354.000 € a la de
Corbera d’Ebre i 528.000 € a la de Riudecols’.  ‘És una vergonya que
es deixessin caducar les Declaracions d’Impacte Ambiental l’any 2012
i que des de llavors no s’hagin actualitzat. A més després hem vist
com anaven desapareixent dels pressupostos de l’Estat les partides
destinades a les variants’, ha afirmat Aubà.

Ebrejocs.cat fa un
parell d'anys va crear
el joc "Descobreix les
Terres de l'Ebre!".
Ara, i amb motiu del
80è aniversari de la
Batalla de l'Ebre,
“teníem el projecte
del joc Descobreix la
Batalla de l'Ebre!,
però, de moment
l’hem aturat per la
manca d'espònsors
tant públics com pri-
vats. No obstant, és
un projecte que no
aparquem, abans al
contrari: estem
segurs serà realitat
ben aviat. En aquest
projecte, un dels ele-
ments és el llibre,
EBRE, relats d'una
batalla, on diversos
autors i autores del
territori han escrit un
relat fictici sobre els
personatges del joc”. 
La primera presentació del llibre va ser dimarts a Tortosa. Com
es pot observar a la fotografia, a Carles Puigdemont ja se li ha
fet arribar un exemplar. 

‘Lamentem la desídia per construir
les variants de Gandesa i Corbera’

Es presenta el llibre
‘EBRE, relats d’una batalla’

Aubà: ‘És per manca de voluntat del govern espanyol’
Nou projecte d’Ebrejocs.cat

Primers bous de la temporada, aquesta cap
de setmana, a Aldover

Els permisos dels bous estan condicionats pel 155
i la falta de Govern. El delegat de la Generalitat,
que va ser cessat en aplicació d’aquest article de
la Constitució, signava les autoritzacions i ara des
de Madrid s’ha hagut d’emetre una ordre per
habilitar un secretari en aquestes funcions i per-
metre, així, la celebració dels actes. D’aquesta
manera, aquest cap de setmana, a Aldover,
comença la temporada. Ximo Martí, de
l’Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de
l’Ebre, declarava al Diari de Tarragona que “l’any
passat va ser una molt bona temporada i ara tre-
ballem perquè aquesta sigui millor”. Martí, que ha destacat inciiatives com el recent congrès
sobre el bou embolat, ha valorat “la recuperació dels bous embolats al Mas de Barberans”. 

Detingut per robar 44 tones de
garrofes al Baix Ebre i Montsià

Els Mossos d'Esquadra ha detingut un home que hauria robat fins a 44
tones de garrofes. L'home, de 49 anys d'edat, havia anant entrant en diver-
sos camps, durant mesos. El volum de garrofes robades podrien tenir un
preu al mercat de 22.000 euros. L'home, de nacionalitat espanyola i veí de
Deltebre, va ser detingut aquest diumenge 1 d'abril. Actuava amb un altre
individu, que encara no s'ha pogut localitzar. Segons informen fonts poli-
cials, des del mes d'octubre de '’any passat fins principis del mes de març
d'enguany, les comissaries dels Mossos de Tortosa i Amposta van rebre
diverses denúncies per la sostracció de garrofes, en la seva major part pro-
vinents de finques cultivades. Aquest fet va portar els policies a incrementar
els controls dels accessos als trossos, el controls de les almàsseres, així com
l'intercanvi d'informació amb els pagesos. Fruit d'aquestes accions i gràcies
a la col·laboració de la pagesia, els agents van poder determinar que l'auto-
ria de set furts corresponia a dos homes veïns de Deltebre.

Puigdemont amb el llibre

Aubà, mostrant al Ministre l’estudi de la
variant de Gandesa.
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EN UN MINUT

PSC i PSOE presenten a
la Plataforma de
Defensa de l'Ebre les
bases per a un Acord de
país sobre l'Aigua.
Hugo Morán secretari
de l'àrea per a la transi-
ció ecològica de l'eco-
nomia del PSOE i Jordi
Terrades, secretari de
territori, infraestructura,
energia i medi ambient
del PSC, han mantingut
una trobada amb repre-
sentants de la
Plataforma de Defensa
de l'Ebre, en la qual s'ha
analitzat la política d'ai-
gua a Espanya. Durant
la reunió, Morán ha
presentat als membres
de la Plataforma les
línies fonamentals del
document aprovat el
passat mes de març per
la Comissió Executiva
Federal del PSOE, en
què es recullen les bases
per a un Acord de país
sobre l'Aigua, convi-
dant-los a realitzar les
aportacions que estimin
convenients.

Més notícies

25 embarcacions de vela amb un total d’uns 130 tripulants pren-
dran part a partir d’avui, a les 19 hores, en la Regata del Delta, que
uneix Port Ginesta, a Sitges, i la Ràpita. Són 87 milles nàutiques les
que hauran de cobrir els participants d’aquesta regata, que enguany
compleix la desena edició, per bé que hi ha una versió curta, la Mini
Delta, amb sortida dissabte des de l’Ampolla amb el mateix destí, el
port de Sant Carles Marina. La Mini Delta deixarà anar amarres demà
dissabte a les 8 hores del matí des del Club Nàutic L'Ampolla. L'acte
de lliurament de trofeus i el sopar mariner per a totes les tripulacions
tindrà lloc demà dissabte a les 20h. a la Ràpita. L’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, en la presentació, va dir que “l’impacte que volem
aconseguir és consolidar-nos com a port de referència al sud de Ca-
talunya entre el sector nàutic, conscients que això ens reforça també
com a destí turístic”.

Grup d’Acció Local Mar de l’Ebre, a Alimentaria.

El sector pesquer ebrenc promociona el consum de peix a
Alimentaria. Aprofitant l’obertura de la fira d’alimentació, a
Barcelona, el Grup d’Acció Local Mar de l’Ebre va presentar un
manifest a favor del consum de peix del Mediterrani. La tonyina
roja també està present amb Balfegó. Els grups d’acció local de
la Costa Brava i les Terres de l’Ebre treballen conjuntament per
promocionar el consum del peix capturat a la costa nord-occi-
dental del Mediterrani. Dins de l’estada a Alimentaria, i poques
setmanes abans de conèixer les iniciatives pesqueres i aqüícoles
que rebran ajuts de la primera convocatòria, els grups d’acció
local van signar un conveni de col·laboració amb CaixaBank per
donar facilitats als empresaris que rebin ajuts dels GALP. 

Avui divendres salpa la 
X edició de la Regata del Delta

Reivindicació del peix del 
Mediterrani nord-occidental 

Demà tindrà lloc la Mini Delta, des de l’Ampolla a la Ràpita A la fira Alimentaria
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Més Ebre: Avui comença la 14a Fira
de l'arròs i el Comerç de l'Aldea
amb unes atractives i interessants
activitats pels veïns i visitants.
Vostè sempre ha apostat per les
actuacions que interactuen amb la
riquesa i els recursos del seu muni-
cipi, i ara més, amb l''execució del
Pla de Dinamització del Comerç de
l'Aldea.
Dani Andreu: Efectivament, comen-
cem una fira que és una demostra-
ció del múscul econòmic del nostre
poble. És una manera d'esplaiar la
nostra satisfacció en l'execució del
Pla de dinamització de l'Aldea per
tal d'anar creixent, amb totes les
branques per fer poble, i evident-
ment, tenint present la part comer-
cial i econòmica que és molt impor-
tant. Aquesta Fira representa l'espe-
rit de superació, d'exposició del que
és el nostre motor econòmic englo-
bat dintre d'una fira multisectorial
que ens ha de servir per exposar el
que som, el que volem fer i donar a
conèixer la nostra riquesa comercial
i sobretot aquella professionalitat
que ens distingeix que és l'atenció
al públic.

ME: Un treball conjunt de l'ajunta-
ment i Alcotur (Aldea, Comerç i
Turisme). Un Pla que pretén profes-
sionalitzar, promocionar i, en defi-
nitiva, dinamitzar el nombrós
comerç de proximitat, amb cursos
de formació, campanyes específi-
ques i una atenció especial a les
noves tecnologies.
DA: Sí, natros, des de la regidoria de
Comerç de l'ajuntament amb
col·laboració amb l’Associació
l’Aldea Comercial,  hem posat en
mans d’una empresa especialitzada
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DESITJO QUE LA GENT SE SENTI SATISFETA DEL SEU POBLE I AMB GANES DE MILLORAR
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n aquest sector, com és Pymeralia,
 creixement i modernització dels
ostres comerços tenint en compte
ue Alcotur envolta totes les activi-
ts de formació, de professionalit-
ació, de dinamització per tal d'aju-
ar als nostres comerciants en les
erspectives de futur. Voldria afegir
ue tenim un repte, i és recuperar
s clients del nostre poble perquè
tà clar que tenim varietat, proxi-
itat i tenim atenció personalitza-
a. En definitiva, tenim de tot i de la
illor manera!

E: Parlem de la campanya:
Aldea Horta del Delta". Quins
ón els seus objectius?
A: El principal objectiu és que la
ent ens conegui. L'Aldea és una
uïlla de comunicacions, amb un
omerç de proximitat ric i variat,
na capacitat de terrenys industrials
mb tots els recursos necessaris, i
om no, la qualitat de la seua page-
a. Com podíem resumir tot el que
nim? Amb l'eslògan "L’Aldea
orta del Delta", perquè volem
resorar tot lo que tenim: qualitat,
oximitat, la terra, el servei, els

productes... i aquesta campanya,
amb poques paraules, ho engloba
tot, des del comerç, turisme, ser-
veis, comunicacions... i així ho
expressem a través de totes les enti-
tats, de l'ajuntament, i totes les per-
sones que ho vulguin utilitzar per a
promoure aquesta manera ancestral
que tenim de mimar els nostres pro-
ductes.

ME: Una llarga trajectòria: 16 anys
com a regidor, 15 anys com alcalde
de l'Aldea i dos presidències al
Consell Comarcal del Baix Ebre...
Va anunciar que no es presentarà a
les properes eleccions com a cap de
llista d'Esquerra a l'alcaldia de
l'Aldea. Fent un resum d'aquests
anys, de què se sent més satisfet?
DA: Em sento satisfet de moltes
coses, però també sóc molt crític
amb mi mateix i sé que algunes
coses no s'han pogut completar.
Sobretot estic satisfet de què el meu
poble estigui en pau i això és gràcies
a la col·laboració de tothom que ha
fet possible gaudir d'una pau social,
fet imprescindible per al desenvolu-
pament de la nostra societat tant en
l'aspecte econòmic com social. Per
altra banda estic satisfet pels nom-
brosos serveis que s'han instal·lat al
poble i com no, pel fet de que a
l'Aldea, amb 4500 habitants i des
de fa 11 anys, no s'han apujat
impostos perquè mantenim un res-
pectes absolut per a les famílies que
estan passant dificultats econòmi-
ques. S'ha tractat de tenir un grau
de servei per tenir una qualitat de
vida alta amb una fiscalitat baixa. Al
llarg d'aquests anys l'Aldea ha estat
sanejada econòmicament i en pau
socialment.

ME: Recordo que, en una passada
entrevista, em va comentar "El meu
despatx sempre està obert per
atendre als aldeans i aldeanes".
Seria aquest un dels motius de ser
elegit durant 4 mandats consecu-
tius al capdavant del consistori?
DA: La gent quan vota a les elec-
cions municipals fa un exercici de
sinceritat amb un vot secret i lliure,
per tant em sento orgullós d'haver
rebut la confiança durant tants
anys. Sempre he intentat ser la
mateixa persona, tenir el mateix
tracte per a tothom i espero haver-
ho aconseguit tenint el mateix
tarannà del Dani com a fotògraf
professional i Dani alcalde, em
sabria molt mal que no fos així.
M'estimo el meu poble, m'estimo a
la gent i comprenc a les persones de
qui no he sigut "sant de
la seua devoció" perquè tot
això t'ajudar a millorar, i el fet d'ha-
ver estat obert a tothom forma part
del meu caràcter i aquí no he fet
cap esforç, sóc així.

ME: Quins serien els projectes
pendents que li agradaria poder
completar abans de les eleccions
municipals del maig del 2019?
DA: Hi ha alguns projectes que sí
que em faria molta il·lusió comple-
tar com és poder acabar el carril
bici, unes noves instal·lacions a
algun parc municipal, seguir amb la
campanya de dinamització, poder
finalitzar diferents opcions com
seria el Mirador de l'Ebre, i com a
obra emblemàtica la
meva il.lusió seria acabar de perfilar
les obres de l'avinguda de
Catalunya, i una d'aquestes obres
seria l'enderroc del pont de la via,

una opció que va ser votada per
una majoria aclaparadora en la par-
ticipació ciutadana. Per descomptat
quedaran molts projectes que em
deixaré de poder completar, per
falta de recursos i del moment, però
s'han fet moltes coses i lo que desit-
jo és que la gent se senti satisfeta
del seu poble i amb ganes de millo-
rar.

ME: A partir del 2019 el relleu... A
què es dedicarà?
DA: (riu) Primer que res, i després
de tots aquests anys, faré una mica
de descans, més que descans el que
faré serà fer reflexió, perquè sóc
una persona hiperactiva, i com
encara em queden anys fins a la
jubilació, necessito temps per refle-
xionar i repassar aquests 16 anys, i
després? Gaudir de la meua família
amb els meus dos néts i els altres
dos que estan venint. 

DESITJO QUE LA GENT SE SENTI SATISFETA DEL SEU POBLE I AMB GANES DE MILLORAR

Aquesta Fira representa 

l'esperit de superació, 

d'exposició del que és 

el nostre motor

econòmic”

“

14a FIRA 
 L’ARRÒS I EL COMERÇ 

ESPECIAL

DANI ANDREU: ALCALDE DE L'ALDEA

L’Aldea Horta del

Delta", atresora

tot lo que tenim:

qualitat, proximitat,

la terra, el servei, els

productes i engloba

des del comerç,

turisme, serveis,

comunicacions...
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EN UN MINUT

*L'AJUNTAMENT D'AL-
CANAR ha finalitzat les
primeres actuacions per
a fer realitat la part cana-
reva del projecte "Camí
fluvial del riu Sénia", una
ruta que anirà des de la
Pobla de Benifassà fins a
Alcanar, aprofitant els
camins dels voltants  del
riu Sénia, i que vol esti-
mular el turisme rural. 

*EL MAS DE BARBE-
RANS enceta el període
de Festes Majors a la
comarca del Montsià i ho
farà avui divendres, 20
d'abril, amb el reparti-
ment del panoli i el taller
i cantada de jotes que
anirà a càrrec d'Artur
Gaya al Museu de la
pauma. Els joves també
han organitzat el V
Festival masover amb
sessió de disco mòbil i
làser show amb la inter-
venció de diversos Djs.
Per demà dissabte hi ha
programada la festa del
caçador i el diumenge,
serà quan comencin ofi-
cialment els 12 dies de
Festes Majors. Unes fes-
tes que enguany tindran
com a pregoner al direc-
tor de La Plana Ràdio
Josep Roig. 
És un any de canvis,
sense comissió de festes i
amb referèndum per
saber si el bou embolat
es portava a terme.

*LA SÉNIA: el 7 de maig
tindrà lloc la 36a Diada
del Recapte. 
Inscripcions del 18 al 27
d'abril de 12  a 14 hores
al PAC de l'Ajuntament.
Preu: 7€ en el moment
de la inscripció.

Més Notícies

Aquest dimarts s’ha presentat el projecte de senders d’Alcanar, un programa
transversal que ha aglutinat el treball de les regidories de Medi Ambient i Turisme
i que pretén recuperar i difondre una part important del patrimoni natural i pai-
satgístic del municipi. Els projecte inclou la senyalització, neteja i adequació de
diversos senders locals, entre els quals destaca la Ruta del Ferro i la Ruta de
Trinitari Fabregat. “Aquest projecte és viu i dinàmic i, per tant, s’ha plantejat
d’una manera molt ambiciosa, atesa la singularitat de la serra del Montsià”, expli-
ca Jordi Bort, regidor de Medi Ambient. El consistori també ha publicat materials
de consulta sobre les dos rutes i les ha incorporades a Natura Local i Reserva de
la Biosfera, dos aplicacions per a mòbils intel·ligents que actuen com a navega-
dors per a guiar i donar a conèixer la història de cada ruta.

Salvem lo Montsià ha denunciat, de nou, que l'ex-
tracció d'argiles que efectua la multinacional cimen-
tera Cemex a Ulldecona amenacen el jaciment ibèric
de la Ferradura/Els Castellets, de fa 2.700 anys. Tal
com informa l’ACN, coincidint amb la finalització
d'una nova campanya d'excavacions al poblat per
part del Grup de Recerca en Arqueologia
Protohistòrica (GRAP) de la Universitat de
Barcelona, activistes de l'entitat han visitat aquest
dilluns la zona amb l'objectiu de reclamar un cop
més que les administracions protegeixin de forma
efectiva el patrimoni cultural i agrícola. Segons
recorden, les extraccions d'argiles –que Cemex
envia a la seva fàbrica d'Alcanar per produir ciment-
s'efectuen al peu del mateix turó, a només 27
metres de desnivell i a menys de 200 metres en línia
recta del poblat, que forma part de l'anomenat
Complex Sant Jaume, corresponent a la primera
edat de Ferro, "la primera entitat política documen-
tada fins ara al que avui en dia és Catalunya".

Projecte de senders d’Alcanar

Salvem Lo Montsià denuncia
l’extracció d’Argiles de CEMEXNoves rutes transitables per a telèfons

mòbils intel·ligents “Amenacen un jaciment ibèric”

“La burocràcia i el finançament”, retarden la
construcció del Centre Ocupacional Apasa

A Santa Bàrbara

Al desembre de l’any 2014, s’inaugurava el Centre Ocupacional Santa Bàrbara que
l’Associació APASA, ubicava gràcies al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i aquesta
entitat ampostina. Segons notícia de la Plana Ràdio, el conveni establia poder fer ús de les
instal·lacions del Centre Cultural temporalment, en regim de lloguer i a curt i mitjà termini,
amb l’objectiu de poder ampliar, més endavant, els serveis de l’entitat en l’àmbit ocupacional
i residencial, a la localitat. El 2016 es feia un pas més, i l’ajuntament de Santa Bàrbara aprovava l’esborrany d’un nou conveni amb el qual s’es-
tablia el compromís que Apasa hauria de construir un Centre Ocupacional a canvi de la cessió, per un temps indeterminat, dels terrenys muni-
cipals que hi ha al costat del Centre d’Assistència Primària i la Llar d’Infants. Ara, i segons que explicava a la Plana Ràdio l’alcalde planer, Alfred
Blanch, s’ha hagut d’aprovar una pròrroga d’aquest conveni, després que l’entitat “per motius burocràtics i de finançament”, no hagi pogut
complir amb els terminis establerts. Aquesta pròrroga s’allarga fins a l’any 2019 per poder donar temps a què l’empresa pugui dur a terme les
obres, un cop ja ha aconseguit el projecte constructiu. “La intenció que el futur edifici es pugui acabar convertint, en un termini de 5 a 8 anys,
en un Centre d’assistència residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual”, deia Blanch. Foto: Apasa. 

Del 21 d’abril al 9 de juny i dins de la campanya Tasta
l’Aldea tindran lloc les 10es Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs, on els restauradors aldeans, Les Xiques, La
Llar, La Vaqueria, Pòdium i Mas Masdeu oferiran uns
menús que aniran dels 20 fins als 28 € i on l’arròs for-
marà part de la cuina de cada restaurador. D’altra ban-
da, l’Ajuntament, amb la col·laboració del cuiner aldeà
Hèctor Roda, organitza un curs de cuina gratuït per tal
de donar coneixements bàsics de cuina i de gestió de
compra al municipi, donant-li especial importància al
producte de proximitat que “ens ofereixen els comerços
de l’Aldea”. Els curs està composat per quatre sessions
formatives. Es farà al Bar-Restaurant La Llar.

Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs a l’Aldea

Poques setmanes abans de l’inici de la campanya es-
tival, l’Ajuntament de l’Ampolla ha tornat a apostar per
reforçar la divulgació dels valors ambientals de la cos-
ta. Enguany, distribuirà ventalls de cartó on s’informarà
dels elements que es poden trobar al fons marí de la
costa ampollera, especialment de les plantes marines.
En aquest material, escrit en quatre idiomes (català,
castellà, francès i anglès) i que estarà distribuït per di-
ferents locals públics, s'expliquen les característiques i
funcions que tenen i els beneficis que aporten tant din-
tre com fora de l'aigua la Cymodocea nodosa, conegu-
da com a corretjola, gram marí i algueró, i la Posidonia
oceanica, que també rep el nom de brut o alguer.

L'Ampolla aposta per divulgar els
valors ambientals de la costa local

Avui comencen els actes de la Setmana Cultural de
Camarles, amb un conta-contes de Sant Jordi: “La lle-
genda del drac que dormia i roncava“. A càrrec de Silvia
i Pili Pujol, a la Biblioteca. Demà, ballada de jotes a cà-
rrec del Grup de Jota de Camarles acompanyats per Sil-
via Ampolla i la Xaranga. Entre altres actes, per al cap
de setmana, diumenge es farà la inauguració de l'expo-
sició Dones més enllà del silenci. És una recuperació
d’oficis antics dels pobles del Baix Ebre (cedida pel Con-
sell Comarcal del Baix Ebre). L'exposició estarà oberta
del dilluns 23 al divendres 27 de 18h a 19.30h. També
diumenge (12h), actuació conjunta de l'Agrupació Mu-
sical de Camarles i la Coral Sant Jaume Apòstol.

Setmana Cultural de Camarles,
del 20 al 28 d'abril



DIVENDRES 20
D’ABRIL
DE 2018

diarimés
ebreESPORTS
15www.mesebre.cat

El culebró del CD Tortosa continua. Ara els rumors són
que pot haver un empresari que podria ajudar, incorpo-
rant-se d’alguna manera a la directiva. És un altre
rumor. Caldrà veure si aquesta persona pot ajudar i de
quina forma. I si és la solució. Mentrestant, pel que
pugue passar, baix el meu punt de vista, el futbol base
hauria de fer passos avant per estudiar englobar tot els
equips del club, fitxant un entrenador i que aquest ges-
tione tota la vessant esportiva del primer equip. De
totes formes, la pregunta que faig avui és la següent:
¿algú de totes les parts implicades, gestora i futbol
base, ha fet alguna reunió amb exjugadors o exdirec-
tius per parlar-ne i buscar solucions?. Sé la resposta. I
crec que és que no. Per tant, tot està complicat. No
obstant, penso que s’arreglarà. Paral.lament, hi ha
clubs com la Rapitenca que organitzen la seua estruc-
tura esportiva, quant a direcció, i que treballen pel
futur. No obstant, a hores d’ara, la meua opinió és que
no serà fàcil lligar tot l’entramat esportiu que es con-
templa i que això pot tenir alguna conseqüència en la
direcció esportiva del club. 

Michel 

Segueix el culebró

La història es repeteix. No hi ha candidat al Tortosa, com en
les últimes eleccions quan es va haver de presentar un soci,
Arturo Llorca, amb residència a Sant Cugat. Això sí, un gran
seguidor de l’equip dels seus amors. Vaig dir al seu dia que
no era recomanable pujar a 1a catalana. Doncs una cosa és
pujar i l’altra mantenir-se perquè si es baixa el descens és
molt complicat. Un descens que jo vaig pronosticar abans de
començar la lliga. El Tortosa, club que tenia el poder absolut
a l’Ebre durant moltes dècades, li costa assimilar que ha de
jugar contra Godall, Camarles, Catalònia, R-Bítem....Però
per canviar els models cal tenir de vegades més humilitat i
apostar per gent de la casa, tant jugadors com tècnics. En
aquesta lliga, han hagut 48 jugadors, 4 entrenadors i com a
colofó   ja només s'entrena un cop per setmana, en dijous, i
al darrer entrenament, dirigit per Poy, només hi havien 6
jugadors (Selu, Puig, Mata, Dani, Max i Cristian) la resta ja
va acudir directament a jugar al partit. No sé si sortirà un
president, tant de bo, el problema és que sigui de curt ter-
mini i el culebró pugui continuar. Per a mi hi ha una solució
molt clara: la fusió amb l’Ebre Escola. Ja hi va haver un acos-
tament amb una reunió fa uns anys però els personalismes
van fer que no hi hagués una segona trobada. Al Tortosa li
han sortit els nans; la Rapitenca va agafar el poder del futbol
que l'ostentava el Tortosa i, a casa, va sortir un club, el 1996,
que ningú hagués apostat per ell: l’Ebre Escola. Ara està lide-
rat per una directiva que treballa com si fos un rellotge
automàtic i avui són més de 200 nens, 15 equips de futbol
base, un a Preferent i un amateur. El Tortosa no en té cap a
Preferent. Jo ja ho vaig dir fa diversos anys que la solució del
Tortosa i Ebre Escola era una fusió. És una alternativa però
no sé si les persones que hi ha a les dues entitats sabran
entendre que és el millor per a Tortosa, el seu planter i el seu
futur. Jordi Garcia, president de l’Ebre, i Victor Martin, de la
gestora del Tortosa: ¿què estan esperant per anar junts a la
catedral de Tortosa, resar i després prendre un cafè?.

L’opinió de Joaquin Celma. 

El futur passa per una fusió

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE

L’EBRE, a les 20.30 h, transmissió del 
J. i Maria-S Jaume. I després, a les 22.30 h, anàlisi de
la jornada. Resums amb els gols: Reus-Ascó, Balaguer-
Rapitenca, la Sénia-Camarles, J i Maria-S Jaume, Móra
Nova-S Bàrbara, Pinell-Roquetenc. Convidats: Mario
Ródenas, candidat a les eleccions UD J i Maria i Ito
Galve, director esportiu actual. Intervindran: Masqué
(Ascó), Fernando Garcia (Rapitenca) i Boro (la Sénia)

22.30 h

Diumenge, la UD Jesús i Maria viurà una jornada història amb les eleccions a la pre-
sidència. Hi ha dues candidatures. Per un costat, la continuista amb la junta presidida
per Juanjo Gilabert i per una altra la formada per exdirectius i que encapcela Mario
Ródenas. 
Canal Terres de l’Ebre hi serà a l’Aube en aquesta jornada històrica. Primer trans-

metent el partit J i Maria-S Jaume, que es podrà veure per la televisió ebrenca a les
20.30 h de diumenge i després, al programa Minut 91, a partir de les 22.30 h, quan
analitzarem la jornada electoral amb les dues candidatures, amb el propi Mario Rode-
nes, per un costat, i amb Ito Galve, director esportiu actual del club, per un altre. Allí
informarem de qui ha guanyat i els protagonistes faran balanç dels resultats. 

Les eleccions de la UD Jesús i Maria, 
a Canal Terres de l’Ebre, diumenge vinent

L’Ascó va empatar diumenge, a ca-
sa, contra l’Hospitalet, segon classifi-
cat (1-1). No es va poder trencar el
malefici de cinc mesos sense guanyar
a casa, principal déficit que ha tingut
l’equip en la segona volta, a més de
deixar-se punts contra els darrers clas-
sificats. La quarta plaça, a manca de
quatre jornades, està a cinc punts. Po-
der arribar-hi és una empresa que es
preveu complicada. Però mentre hi ha
opcions, “seguirem lluitant”, com diu
el tècnic Santi Castillejo. I mantenir
opcions passa per guanyar diumenge
vinent (17 h) al filial del Reus, equip
que està entrenat per Albert Com-
pany, extècnic de l’Amposta.
Sergi Masqué, sancionat, serà bai-

xa. El  Reus és 13è. Té 45 punts. Està
salvat, respecte al descens directe,
però cal mirar que el Llagostera es tro-
ba en zona de descens a la Segona B i
que l’Olot també està compromès.

Per tant, la lluita dels reusencs passa
per allunyar-se de la cinquena plaça
per la cua. En previsió. 
El derbi tarragoní estarà arbitrat per

Bruno Montoro i es jugarà al munici-
pal de Cambrils, on juga el filial reu-
senc després de la fusió amb el Cam-
brils de fa dues temporades.

Darrer cartutx, en el derbi amb el Reus
TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE, PARTIT NOVAMENT CLAU, CONTRA EL REUS B (17H)

L’Ascó va empatar amb l’Hospitalet i per tenir opcions de promoció ha de guanyar

Carlos Escrich pot
anar a la Cava

FITXATGE

El porter Carlos Escrich,
que ha estat durant unes
setmanes al Tortosa (va
ser la baixa la passada),
semblava que fitxava
amb el Roda de Berà
però ahir va poder tenir
una proposta de la Cava i
podria finalment accep-
tar-la. És una possibilitat. 

Gabi

Una setmana més i no hi ha novetat aparent en forma de
nou president al Tortosa. Rumors i més rumors i els darrers
apunten a que pot haver-hi un empresari que podria ajudar
a donar continuitat a la directiva, incorporant-se a ella. I que
això, podria desatascar el conflicte. És un rumor fonamentat
i que pot explotar en les properes setmanes. Però, de mo-
ment, res es pot confirmar. I tampoc es pot assegurar que si-
gui la solució. Pel que fa l’actualitat, no es pot descartar que
properament hi hagi alguna baixa i per això s’han fet ges-
tions per incorporar un jugador de Barcelona, que arriba a
través del cos tècnic. Es tracta del central Edgar (Navarcles).
I, des del futbol base del club, s’està mirant de poder fer al-
gun fitxatge per al primer equip, amb jugadors de clubs pro-
pers. En aquest sentit, s’ha parlat, per exemple, amb el R-Bí-
tem. Ahir dijous, en principi, s’havia ajornat l’entrenament
per no poder comptar amb juvenils (es preparen per jugar la
promoció d’ascens), tot i que el jugador del primer equip
que ho desitjava podia entrenar amb el mateix juvenil. El
Tortosa, diumenge passat, va tornar a puntuar, a casa, con-
tra el Vilaseca (0-0) i ara afronta dos desplaçaments seguits.
El primer serà diumenge a Borges. A veure si es pot acabar
dignament una catastròfica temporada. No serà fàcil.

Es continua buscant president

CD TORTOSA

La Rapitenca, pel que respecta el primer equip, viu un
gran moment. Diumenge, amb 10 des del minut 65, va
guanyar l’Almacelles, segon classificat, en un partit dels que
fan afició (5-4). Va ser una festa i una reivindicació d’un
equip rapitenc que està fent una segona volta per emmar-
car. El tècnic Isaac, que ha sabut reconduir a l’equip en
aquest reacció meritòria (amb 6 baixes i només l’arribada
de Garrido), valorava que “hem fet una bona pinya entre
els jugadors que ja estaven i els joves del filial. Vaig arribar
per intentar revertir l’estat d’ànim de l’equip i que l’afició
estés contenta, i, amb l’esforç de tots, ho estem assolint”. 
D’altra banda, la Rapitenca treballa en l’estructura espor-

tiva per la temporada vinent. Hi ha rumors que parlen que
interessaria que Agustí Zaera fes funcions de director espor-
tiu del club, sense que això modifique el model actual, amb
Fernando Garcia i el coordinador del futbol base. Hernan, el
president, va informar que l’objectiu “és poder encaixar a
tots tres”. Ara cal veure si això es pot aconseguir o si la vida
deportiva de la Rapitenca pot tenir un punt d’inflexió res-
pecte els darrers anys, en la seua direcció. Finalment, Her-
nan va comentar que es compta amb Isaac Fernandez com
una possibilitat ferma per seguir al primer equip. 

Nova estructura esportiva

UE RAPITENCA

L’asconenc Masqué protegeix la pilota davant la pressió d’un jugador de l’Hospitalet.
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La Sénia va guanyar al camp del Roda de Berà i, d’a-
questa forma, amb la quarta victòria seguida, és sisè i ja
s’allunya molt de les compensacions. Un gol de Capi en
temps afegit va valdre el triomf. Segons Serrano, tècnic
de la Sénia, “vam fer un gran pas per consolidar-nos i per
poder tenir, a partir d’ara, un altre repte que serà acabar
el millor possible. Del partit cal dir que va ser igualat i que
el més just hagués estat l’empat. El Roda té bons jugadors
però jo crec que acusa la seua situació classificatòria. No-
saltres vam estar a l’altura però no va ser dels partits més
complets que hem pogut fer. No obstant, tot i que ens va
mancar per moments més intensitat i estar més posats en
les segones jugades, vam estar a l’altura quant a actitud i
vam saber sofrir quan devíem. El Roda durant els primers
20 minuts de la represa va pressionar molt i va tenir un
parell de situacions per marcar. Després, amb els minuts,
el partit va igualar-se i quan ja semblava que l’empat seria
definitiu, sent el més just, una jugada de Capi amb bona
definició va ser el 0-1, en temps afegit”. Gerard va ser
baixa però pot tornar diumenge, contra el Camarles. 

La Sénia s’impulsa

QUARTA VICTÒRIA SEGUIDA I ÉS SISÈ (0-1)

El Catalònia va vèncer merescudament el Batea (3-0)
en un bon partit dels locals que no guanyaven des del de-
sembre i que ara acumulen dues victòries seguides i tenen
opcions de permanència, tot i estar encara en descens di-
recte. El Batea, amb la pólvora mullada a la Santa Creu,
segueix immers en la lluita per evitar possibles compensa-
cions. Les dues derrotes consecutives frenen la seua inèr-
cia. El partit a la primera meitat va ser igualat. Més domini
del Cata, amb joc ben canalitzat per Jordi Tomàs i Xavi
Anell a la zona ampla. Malgrat el domini, els locals no van
crear opcions mentre que el Batea, a la contra, va tenir les
més clares, amb trets exteriors i amb una jugada de Joel
que va evitar Gasparin, porter local. En els darrers deu mi-
nuts de la primera meitat, el domini local fou més insis-
tent i de córner va arribar el gol d'Aleix. Cal dir que amb
el 0-0, el Batea va reclamar un penal per mans de Cosido.
Va ser penal. A l'inici de la represa, una gran jugada dels
locals, va culminar-la Aleix, aprofitant una assistència de
Marc Garcia. El Batea, amb el 2-0, va assumir riscos. Joel
va tenir dues opcions. I Sergi una altra. Molt clares. Però
l'equip de Curto va ser poc contundent, amb la pólvora
mulada. Va ser molt fràgil en atac. I, amb els minuts, un
Catalònia, amb Sergi i Cosido col.losals en l'eix defensiu,
va saber mantenir la porteria a zero i amb més espais va
disposar de diverses oportunitats. El rapitenc Marc Garcia,
protagonista, va aconseguir un golàs, amb tret des de fo-
ra de l’àrea, que va ser el 3-0 definitiu. El Batea rebrà en
la propera jornada al Roda, partit clau per la salvació.

Il.lusió per salvar-se del Catalònia,
després de vèncer el Batea

SEGONA VICTÒRIA SEGUIDA DELS JESUSENCS (3-0)

Segona victòria seguida del Camarles que ha reaccionat
després de quatre derrotes. Va guanyar el Torreforta (2-
1). Segons el tècnic, Xavi Cid, “bon partit en general.
Vam començar molt bé, durant els primers 30 minuts, te-
nint el domini i 3 ocasions, a través de Cristian, Aleix i Fe-
rreres. Posteriorment, fins el descans, el partit va igualar-
se, tot i que als darrers minut vam tornar a tenir una gran
ocasió: una vaselina d’Aleix que va traure Ruben, un gran
jugador, sota els pals. A la represa vam sortir molt posats
i vam dominar, fent Ferreres l’1-0. Teníem el partit con-
trolat fins que en un córner el Torreforta va empatar. Vam
reaccionar i a darrera hora, Robert, amb rematada al se-
gon pal, va marcar el 2-1. Vam haver de sofrir. L’àrbitre
ens va xiular moltes faltes. En una d’elles, a la frontal, Ge-
rard va salvar l’empat”. El Camarles afronta dos desplaça-
ments seguits: a la Senia i a la Cava.  

El Camarles reacciona

2A CATALANA. VA VÈNCER EL TORREFORTA. ÉS QUART

L’Ampolla ja és equip de
Segona catalana. Ha asso-
lit l’ascens. La setmana
passada parlàvem de que
necessitava, matemàtica-
ment, dues victòries. Amb
una ha estat suficient. Va
guanyar i la Pastoreta, se-
gon del grup 2, va perdre.  
Enric Alaixendri, el tècnic

del conjunt ampollero,
“sabíem que la Pastoreta
havia perdut i, per tant,
vam sortir a per la victòria.
Però ens vam trobar a un
bon equip, el Corbera,
amb jugadors interessants,
i que ens va ho posar molt
complicat. Per això vam
valorar la victòria que ens
va donar l’ascens a manca
de sis partits. Molt con-

tents per una temporada
extraordinària. Hem assolit
el primer objectiu. Ara ani-
rem a buscar el segon, que
és ser campió, una vegada
hem estat dalt durant el
campionat”. Del partit, En-
ric deia que “va ser molt
disputat. Però cal dir que a
la primera meitat el Corbe-
ra va tenir més opcions.
Damià ens va salvar d’arri-
bar al descans amb un
marcador advers. A la re-
presa vam rectificar i vam
millorar, marcant aviat Rui-
bal un gran gol. Amb el 0-
1, fins la mitja hora de la
represa, vam tenir opcions
per decidir. El partit es va
tornar boig, amb anades i
tornades. Arran d’una bo-

na jugada, el Corbera va
empatar. I al final, amb el
partit trencat, nosaltres
vam tenir l’encert de fer
l’1-2, amb gol de Samu. En
temps afegit, penal a Ga-
llego que ell va transfor-
mar sent l’1-3. Una victò-
ria molt treballada”.
Gallego, després de la

lesió, va tornar a jugar.
Robert Costa, jugador

entrenador del Corbera,
comentava que “des que
estic a l’equip, vam fer el
millor partit. No mereixiem
perdre. A la primera mei-
tat, el seu porter va evitar
marxar al descans amb
avantatge de més d’un
gol. A la represa vam acu-
sar el desgat però no vam

perdre la cara al partit. Ells
tenen molta pegada i Rui-
bal va fer el 0-1. Amb poc
van fer molt mal. Nosaltres
vam seguir insistint i vam
empatar. Potser havíem
d’haver conservat l’empat
però vam anar a guanyar i
va anar malament perquè
a la contra, ja al final, ells
van fer l’1-2. I en afegit,
de penal, va venir l’1-3”.
Vam fer mèrits, davant del
líder, per com a mínim, su-
mar un punt”.

L’Ampolla ja és equip de Segona catalana

3A CATALANA. AMB LA VICTÒRIA AL CAMP DEL CORBERA (1-3), ASCENS CONFIRMAT

La Cava, amb hat-tric de Ferran, va golejar el cuer, el To-
rredembarra, equip que va presentar-se amb deu jugadors,
amb juvenils. No va haver història. Partit trencat i al final 8-
4. Per la Cava, amb la derrota del Roda, la zona per evitar
descens directe està ara a un punt. Primer cal pensar amb
això i després en evitar les possibles compensacions. Queden
sis finals i la il.lusió és assolir la permanència. 

La Cava somia amb salvar-se

GOLEJADA CONTRA EL CUER (8-4)

El Gandesa va vèncer el Reddis (2-0) i va sumar la se-
tena victòria seguida (10 jornades sense perdre). Segueix
tercer, però ara a dos punts del segon i a quatre del seu
proper rival, el líder Cambrils Unió. Guillermo Camarero,
el tècnic, deia que “en aspecte ofensiu i principalment a
la primera meitat, vam fer el millor partit de la tempora-
da, amb molta intensitat des de l’inici, dominant i tenint
fins a 7 ó 8 ocasions molt clares de gol. No vam marcar i
el Reddis, que feia sensació de perill a la contra, va recu-
perar una pilota i va provocar un penal que va ser clar.
Cristian el va aturar. A la represa vam seguir amb la ma-
teixa intensitat davant d’un rival més tancat i que va po-
der acusar el ritme que vam posar-li al partit. En les oca-
sions potser menys clares Dilla va fer l’1-0 i arra d’una
centrada-xut de Genís va arribar el 2-0. Molt bé l’equip,
motivat per poder acostar-se als dos primers”.

Molta il.lusió a Gandesa

ES TERCER, A 2 PUNTS DEL SEGON I VISITA EL LÍDER

L'Ulldecona i l'Amposta van empatar en el derbi del
Montsià (0-0). Partit igualat, amb poques ocasions a la
primera meitat. A la represa,  va estar més obert, amb
més possibilitats. Dins de la igualtat, Franc Reolid va sal-
var al seu equip amb tres intervencions de mèrit. L’Ullde-
cona va tenir la millor opció amb una rematada d’Arnau
al pal, als primers minuts. L’Amposta va gaudir d’oportu-
nitats amb rematades de Vernet, Felipe i la més clar, la de
Quim. Totes van trobar resposta extraordinària del porter
faldut. L’Amposta va tenir més el control de la pilota però
l’Ulldecona, ben plegat i replegat, no va perdre el del par-
tit.
L'Ulldecona segueix cinquè mentre que l'Amposta és

segon, a dos punts de líder Cambrils a qui hagués pogut
agafar en el cas d'haver guanyat a Ulldecona. Els ampos-
tins no han perdut en les darreres 13 jornades. Però ara
tenen també el Gandesa a tocar, dos punts per darrera.
Paez, després de dos mesos, va tornar a jugar amb l’Am-
posta.

Amposta i UIldecona empaten en
el derbi del Montsià

PARTIT IGUALAT, AMB POQUES OCASIONS (0-0)

La derrota de l’equip
reusenc va anticipar

l’ascens dels ampolleros

Pastoreta

El Gandesa, a manca de sis jornades, està a dos punts
del segon, l’Amposta, i a quatre del líder, a qui visita demà
(en un partit en què tots dos equips tindran baixes). El
president, Òscar Gómez, és, amb 33 anys, dels més joves
del futbol provincial. Sobre la situació, deia que “estem
molt il.lusionats, com tota la població. Hem estat capda-
vanters ja els darrers anys però enguany hem començat
una nova etapa amb molts de canvis: president, directiva,
cos tècnic i també jugadors nous amb les baixes impor-
tants que van haver-hi. Va arribar Camarero com a mister
i els jugadors que hem fitxat són consolidats i que entren
en la línia marcada pel club: de comarques veïnes i que es
distingeixen per ser bones persones. S’ha encertat amb tot
i allí estem. Estem complint amb tots els compromisos en
l’apartat econòmic i al futbol base tenim més xiquets que
mai”. Sobre si l’equip pujaria de categoria, el president
aclaria que “demà tenim un partit important, al camp del
líder. D’entrada, pensar amb això és somiatruites però el
que si que podem dir és que si arribés a produir-se, ho es-
tudiariem. No renunciem a res però cal entendre que hi ha
dos equips davant i que són molt potents. No obstant, fer
una promoció seria històric i molt bonic. Després, si fos
necessari, ja parlariem d’altres coses”.

“No renunciem a res”

CF GANDESA
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El Móra la Nova, si guanya demà, ja serà virtualment equip de Segona. Diumenge va-
empatar a Alcanar, quan guanyava 0-3 al minut 43. Segons David Burgos, tècnic de l’Al-
canar, “molt aviat, ens vam fer el 0-1 i això va pesar. El Móra la Nova, posteriorment, i
a la contra, va marcar dos gols més. Vam reduir distàncies abans del descans i el gol ens
va donar vitalitat. A la represa vam pressionar més amunt per recuperar prop de la seua
àrea. Vam fer dos gols i vam tenir opcions per fer el quart. Va ser un gran partit i empatar
quan perds 0-3 contra un gran equip com el Móra la Nova, segon classificat, és com una
victòria. Molt orgullós dels jugadors”. Lizaso, tècnic moranovenc, deia que “durant els
primers 40 minuts vam dominar i ens vam posar amb el 0-3. Però abans del descans vam
rebre l’1-3. A l’inici de la represa vam relaxar-nos i l’Alcanar, que va pressionar i va do-
minar, va fer dos gols. Amb el 3-3 vam tenir un parell d’opcions però no va poder ser.
Voliem dedicar la victòria a Sànchez perquè es va morir la seua dona i des d’aquí li donem
el màxim suport de tots”. Malgrat l’empat, l’ascens a Segona està molt a prop.  

El Móra la Nova ja acarona l’ascens a Segona

3A CATALANA. MALGRAT CEDIR UN EMPAT A ALCANAR (3-3)

L’Aldeana és tercera. En les darreres set jornades ha guanyat sis partits. L’altre l’ha em-
patat. El Pinell, per la seua part, segueix sent cuer i la permanència se li complica. Blai, de-
legat del Pinell: “l’Aldeana es va avançar molt aviat però nosaltres vam tenir ocasions cla-
res per empatar, abans del descans. No va ser així i a la represa ells van fer el 0-2. No
obstant, l’equip va estar molt posat, amb moltes ganes i va marcar l’1-2. Molta emoció i
partit obert. Ells van fer l’1-3 però vam marcar el 2-3 i al final va venir la jugada clau amb
un penal que vam fallar. Resultat totalment injust en el millor partit de la temporada”.
Aquesta setmana s’esperaven 3 fitxatges. Bartolo, de l’Aldeana: “partit disputat amb mol-
ta intensitat en què ens vam avançar amb gol de falta de Jonatan. Amb els minuts, vam
controlar-lo millor, tot i que ells van tenir opcions. A la represa, Didac va fer el 0-2. Però
a partir de llavors, l’àrbitre ens va condicionar. El Pinell va fer l’1-2 en una acció en què
van haver-hi dues faltes abans i, tot i fer l’1-3, el segon gol de Pinell és en fora de joc i
quan la pilota va sortir. I el més lamentable va ser el penal. De riure. Sergi va parar-lo”.

L’Aldeana no perd pistonada

VA GUANYAR AL CAMP D’UN PINELL QUE VA FALLAR UN PENAL (2-3)

Andreu Cano, tècnic de l’Olímpic: “penso que vam ser
millors i estic content tot i la derrota. Però ells estan en
una dinàmica molt bona i als darrers minuts, arran de dos
córners, ens van remuntar amb l’1-2. En general, vam ju-
gar força bé, molt ben posats i obligant-los a ser molt di-
rectes perquè no deixàvem espais. A la represa, vam fallar
un penal i després vam marcar l’1-0. No vam saber tancar
el partit i a darrera hora ells van pressionar i ens vam haver
de fer enrera. Al final van capgirar el marcador. No va ser
just”. Ito Galve, director esportiu del J i Maria: “va ser un
partit que si no és que estàs en una dinàmica molt positi-
va, no el remuntes. L’Olímpic, en línies generals i quant a
joc, ens va superar, amb Fèlix i Sergi força encertats. Però
cal destacar l’actitud dels jugadors. Ells van tenir opcions,
amb un penal, que va aturar Elliot, i nosaltres vam insistir
i al final i vam remuntar. Destacar la proposta de joc de
l’Olímpic. Fa bé al futbol. Els felicito”. 

11 d’11: el Jesús i Maria no s’atura

VA GUANYAR AL CAMP DE L’OLIMPIC (1-2)

El Godall va sumar un empat contra el R Bítem (2-2). Un
petit pas per distanciar-se de les places delicades. Joan Su-
birats, tècnic del Godall: “no va ser dels millors partits nos-
tres. Per això cal valorar l’empat. Un punt que és d’or per
seguir allunyant-nos de la zona de descens. El R-Bítem, ben
adaptat, va començar millor i va tenir opcions, fent Emili el
0-1. Nosaltres, amb un penal, vam empatar abans del des-
cans. L’1-1 al descans era molt bon resultat tal com havia
anat la primera meitat. A la represa vam estar una mica mi-
llor i Jofre, rematant una falta lateral, va marcar el 2-1. Però
ells van reaccionar i Moha va fallar un penal i Dani Porcar,
amb un gran gol, va empatar. Vam mantenir l’empat que
fou molt positiu”. Parra, del R.-Bítem, deia que “molt con-
tent de la lluita i del treball de l’equip. Vam adaptar-nos al
partit i vam dominar-lo, tenint el control i opcions, com un
penal fallat. Descatar al porter del Godall, Reolid, que va fer
grans intervencions”.

Punt d’or per al Godall

EMPAT AMB UN R-BÍTEM QUE FALLA UN PENAL (2-2)

El Perelló va golejar l’Arnes i segueix setè (un partit
menys). Al minut 65 el partit estava amb el 2-1. Però en 10
minuts els locals van fer quatre gols. Molinos, tècnic del Pe-
relló: “el partit es va posar de cara amb dos gols en els pri-
mers minuts. Vam tenir altres opcions per decidir. Però l’Ar-
nes va marcar el 2-1 i va tenir opcions per empatar. No
obstant, a la represa, en pocs minuts, vam tenir encert i vam
sentenciar”. Hat-tric de Raü Arroyo. Van tornar a jugar fins
a 3 cadets. Roger, de l’Arnes: “derrota abultada, però fins el
minut 65 vam estar dins del partit. Tot i no començar bé i re-
bre dos gols, vam reajustar les línies i vam tapar el seu joc in-
terior. Ens va anar bé. Sergi va fer el 2-1 i vam tenir altres
opcions. 20’ inicials de la represa igual, amb possibilitats per
empatar però el 3-1, en fora de joc clamorós (el 2-0 també
va ser-ho), ens va fer mal i ja vam sortir del partit. La resta
va sobrar. Hem de seguir, pensant amb els 3 partits de la
nostra lliga que venen ara”.

El Perelló goleja l’Arnes

TRIOMF ENCARRILAT EN 10 MINUTS A LA REPRESA (6-2)

El Masdenverge segueix sense aprofitar el factor camp i
no surt de la zona delicada. El Roquetenc, amb el triomf,
s’estabilitza. Jordi Vallés, tècnic roquetenc, tornava a Mas-
denverge. Amb els locals va debutar el porter Franch (J i Ma-
ria juvenil). Des de Masdenverge, del partit, deien que “com
la setmana passada, mereixiem molt més. Amb l’1-0 vam
disposar d’altres opcions, però no vam tenir l’encert neces-
sari. A la represa, en 5 minuts, el Roquetenc va remuntar,
sent més efectiu. Cristian va empatar i quan vam anar a pel
partit perquè podíem guanyar-lo, en una contra ens van
marcar el 2-3. No va ser just”. Diumenge partit clau: Arnes-
Masdenverge. Des de Roquetes: “victòria important després
de cinc jornades. El Masdenverge, amb l’1-0, va tenir op-
cions però Àlex va evitar-les. A la represa, Maikel amb un
gran gol, i Mimoun van remuntar. Els locals van empatar i
van deixar espais. Una contra de Quim culminada per Otero
va ser el 2-3. Després vam tenir dues contres més, clares”. 

El Masdenverge no se’n surt

EL ROQUETENC VA EMPORTAR-SE EL TRIOMF (2-3)

Se li escapa el triomf al Vilalba

EL SANTA EMPATA A POC DEL FINAL (1-1)

L’Ametlla va guanyar el Sant jaume (0-4) i apuntala la
permanència, ja distanciat de la zona de descens. El Sant
Jaume segueix sent irregular, com diu el seu tècnic Xavi
Llorach, “capaç de tot. Passem de fer un gran partit a Mó-
ra la Nova a fer-ne un de desastrós a la jornada següent.
Res a dir de la victòria de l’Ametlla. Van ser quatre gols i
haguessin pogut ser-ne més. Ells van dominar el partit i
nosaltres no vam estar posats, com si ja haguéssim acabat
la lliga. L’actitud no va ser bona i n’hem de parlar. Marc va
salvar altres gols de l’Ametlla”. Subi, tècnic de la Cala, “va
ser un partit en què vam dominar des de l’inici i en el que
aviat Toni va tenir una ocasió i després va marcar el 0-1.
El Sant Jaume va intentar sempre jugar la pilota però no
ens va crear perill. Abans del descans, vam ser efectius i
Fages va marcar el 0-2. A la represa la intensitat va baixar
però vam poder crear noves ocasions sentenciant amb dos
gols més. La victòria ens acosta a l’objectiu”.

Calma per als caleros

EN GOLEJAR EL SANT JAUME (0-4)

El S.Bàrbara, irregular en la segona volta, va salvar un
punt contra un Vilalba que lluita per salvar-se (1-1). Robert
Avinyó, tècnic del Santa: “ens va costar molt perquè el Vi-
lalba va estar molt ben col.locat. El primer temps va ser molt
travat, amb un parell d’opcions nostres i dues d’ells, amb re-
matades als pals, a més del gol. A la represa vam estar millor,
però un xic precipitats i no vam empatar fins el 84, amb el
gol de Callau. Posteriorment, un xut de Roda el va traure un
rival sota els pals”. Abdul, del Vilalba: “la primera meitat va
ser més nostra, tenint 3 ocasions, fent dos pals i el gol. Va
ser un partit molt disputat, amb molt joc directe. A la represa
ells van pressionar molt més, però vam aguantar fins a man-
ca de 5 minuts quan en una jugada en què es reclamava fora
de joc, l’àrbitre no va xiular-lo i va venir el gol. Després vam
tenir dues arribades per fer l’1-2. Cal valorar el punt i crec
que estem en la bona línia per a poder lluitar per l’objectiu,
que és la permanència, en les 7 jornades que manquen”. 

Bartolo Meca: “que quede clar per a tots que l’Aldeana competirà
durant els 7 partits que manquen, com ho ha fet tota la temporada”

Bartolo, tècnic aldeà, està molest: “ja fa uns partits que sento dir, abans de començar a jugar, que nosaltres ja ho
tenim tot fet i que no apretéssim. Vull deixar clar per a tots que l’Aldeana està al lloc que es troba per mèrits propis
i que competeix al màxim des de l’inici de la temporada i ho seguirà fent fins el final, en els 7 partits que ens man-
quen. Que ningú tingue dubtes. L’equip és jove i vol crèixer i la tercera plaça és un repte bonic que volem assolir.
I s’ha d’entendre. A més, la nostra obligació és ser competitius i així ho farem. I no ho tenim tot fet. És un tema que
molesta. I és que sembla que no pugues jugar i que si fas un gol ets el culpable. I això no és d’aquesta manera”.
Bartolo afegia que “el mateix dic per als àrbitres. Que també siguin competitius i que no es puguin deixar portar
per la situació d’uns i altres. Això també és important. L’arbitratge de Pinell és per analitzar-lo. I principalment el pe-
nal al 92. Lamentable. De riure”. Jonatan (2) i Didac van marcar els gols aldeans a Pinell. 

David Garcia entrenarà el 
R-Bítem la temporada vinent
David Garcia, que ha estat al juvenil del R-Bítem,

serà el proper entrenador del primer equip blanciblau.
Dijous passat, la junta ja va anunciar-ho a la plantilla.
Francesc Parra, el tècnic la passada campanya i aques-
ta, ja va informar que no seguiria al capdavant de l’e-
quip en la vinent. David Garcia va ser jugador del Tor-
tosa, formant part d’aquell juvenil que va estar a prop
de pujar a Divisió d’Honor. El seu pare, ‘Xim’, també
va ser jugador del Tortosa, i del Remolins i Catalònia. 
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4A CATALANA A LA RÀPITA, DIUMENGE

Una jornada menys i ma-
teixa situació a la part alta.
Quatre equips per dues
places. I també cal dir que,
si no es pot assolir una de
les dues primeres, que do-
nen opció a l’ascens direc-
te, la tercera cal lluitar-la
per si pugués tenir ‘premi’.
I és que si només baixa un
equip ebrenc de Segona, el
tercer de Quarta pujaria.
El líder Amposta, amb di-

ficultats en els darrers mi-
nuts, va vèncer al camp
d’un Benissanet que cal
destacar que està sent, dins
de les seues possibilitats,
competitiu durant el cam-
pionat. Amb el 0-3, va fer
dos gols i va ajustar el mar-
cador en temps afegit. La
Rapitenca no va perdonar
al camp del cuer Perelló (1-
10) i es converteix en l’e-

quip més golejador de la
categoria. El Flix va impo-
sar-se a Camarles (1-4). Va
començar molt bé fent Da-
ni el 0-1 i tenint altres op-
cions. Però el Camarles,
arran d’una rematada de
Ronaldo, va empatar i es
va posar dins de la con-
frontació. Fins el descans,
el partit es va igualar. A la
represa, dos penals favo-
ravles al Flix (el primer molt
clar) van determinar amb
l’1-3. Dani va marcar al fi-
nal l’1-4. L’Ascó no va sen-
tenciar amb el 3-1 i va aca-
bar patint quan el xerta va
fer el 3-2. La Fatarella se-
gueix sent revelació en
guanyar a Batea (0-2).
Diumenge viurà el derbi
amb l’Ascó. El Cata, refer-
mant la millora, va vèncer a
Tivenys (0-1) i l’Ebre Escola

va golejar el Ginestar (5-0). 
Partits dels 4 primers. 1)

Amposta (60). Casa: Del-
tebre. Fora: Camarles i Flix.
(ha de descansar). 2) Rapi-
tenca (59). Casa: Benissa-
net i Camarles. Fora: Del-
tebre. (ha de descansar). 3)
Flix (57). Casa: Tivenys i
Amposta. Fora:  Deltebre i
Batea. 4) Ascó (53). Casa:
Catalònia, Tivenys i Batea.
Fora: Fatarella.

Els quatre primers tampoc fallen
TRENCACIMS

Un any més la Trenca-
cims Paüls no va deixar in-
diferent a ningú. Prop de
700 corredors van partici-
par entre les tres modali-
tats de cursa que va oferir
la sexta edició, organitza-
da pel Centre Excursionis-
ta Trencacims i amb la
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Paüls. Els pronòs-
tics no van fallar. El corre-
dor de la selecció
alemanya de curses per
muntanya Jojo Klein (Adi-
das Terrex) va guanyar
aquesta edició amb un
temps de 06:11:09. En fe-
mení, Susana Rivero (In-
dependent) va guanyar
per segon any consecutiu,
millorant marca, amb
07:54:10. Un podi molt
ajustat, ja que Mónica
Grajera (Aizkardi) va ser
segona amb 07:57:53.

El proper diumenge 22 d’abril tindrà lloc a la Ràpita la
vuitena edició del Triatló Doble Olímpic Terres de l’Ebre a
la Ràpita. En motiu d’aquesta prova, la Policia Local de la
Ràpita i l’organització informen que entre les 8 i les 13
hores hi haurà talls de la circulació a l’avinguda dels Al-
facs, que també afectaran la carretera del Poble Nou i a
la carretera de baix (TV-3408)

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’Handbol Amposta jugarà la Copa Catalana al grup C,
on estarà també l’HC Perelló. El grup està format per
dos equips de Plata Femenina (Amposta i el Sant
Quirze), l'actual campió de la Lliga Catalana (Handbol
Vilamajor) i dos equips de la mateixa competició
(l'Handbol Sant Joan Despí i l'Handbol Gavà).  Seran
cinc partits només d'anada. El Perelló jugarà a casa con-
tra l'Amposta, el Sant Quirze i el Vilamajor. Una cirereta
al pasts d’una gran temporada. Tot i la limitació d’efec-
tius, la Copa és un premi per al club perellonenc.

Copa Catalana

HANDBOL AMPOSTABÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT. ‘TOTS AL PAVELLÓ’  (19H)

Partit decisiu, demà dissabte, contra el Quart
El Cantaires va perdre a la
pròrroga contra el CBT
per 80 a 77. Els tortosins
acumulen set derrotes
consecutives i estan obli-
gats a guanyar els dos
partits que queden per
acabar la temporada per
evitar el descens directe i
jugar la promoció.
El derbi a Tarragona va
començar amb domini
local però el Cantaires va
reaccionar arribant al final
del primer quart amb un
19-15. El segon va ser
més obert amb remuntada ebrenca però amb un CBT que va reaccionar en la recta
final. Al descans (41-34). A la represa, alternatives al marcador i màxima igualtat. 58-
58 al final del tercer quart. En el darrer, el Cantaires va tenir el partit a les mans però
no va decidir i el CBT va empatar al final. A la prórroga, els locals, amb menys ansie-
tat, van sentenciar al seu favor. Proper partit és clau. No es pot fallar. Serà demà dis-
sabte a les 19 h, al pavelló de Ferreries, contra el CB Quart, rival directe. El club ha
fet una crida a l’afició perquè acompanyi a l’equip en aquest partit decisiu “ara més
que mai hem de recolzar el nostre club”.

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil mixte va guanyar un combatiu Móra la Nova, en un partit en què les locals
sempre van dur avantatge en el marcador (28-17). L’infantil masculí també va guan-
yar 28-17, en aquest cas contra el Sant Joan Despí. El cadet femení va perdre a
Canovelles, líder. L’equip no va estar bé als primers i darrers minuts de la primera
meitat. I tampoc a l’inici de la represa. Després va reaccionar i va ajustar el que va
poder el marcador (30-23). El TOP-4, no obstant, està a tocar. El cadet masculi va
vèncer a Cambrils 19-23, tot i la victòria, no va ser un partit brillant dels tortosins
contra un rival inferior. El juvenil masculí, una vegada més limitat d’efectius, va per-
dre a la Salle Bonanova per 38-24. El sènior femení va caure a Martorell per 27-25
en un partit en què hagués pogut passar de tot, incert fins el final. Per últim, el sènior
masculí, va passar per sobre el Lleida Pardinyes, equip ja descendit. En la propera jor-
nada, s’enfrontarà al segon classificat del seu grup. Al ser un dels tres classificats per
a la 2ª fase, és molt important guanyar per tal d’arrastrar dos punts.

L’Handbol Club Perelló
va tancar una lliga
històrica amb una
victòria de mèrit con-
tra el Club Handbol
Lleida Pardinyes i que
ha acabat amb victòria
local per 27-23 (par-
cial 10-12. Gran partit
i gran temporada. El
cap de setmana vinent comença la Copa. L’Ascó va
guanyar el Canovelles (25-24). Tot i el gran final de
lliga, està en la plaça de descens compensat i podrien
baixar si no pugessin ni Vilamajor ni Coope.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

Gran final de lliga

Triatló doble olímpic

CLUB VOLEI

ROQUETES

El sènior masculí ha-
via de jugar contra els
Monjos, però aquest
partit fou ajornat.
D’altra banda, el ju-

venil i cadet femení,
van rebre a l’AEEI Jau-
me Balmes. 
El juvenil va aconse-

guir una gran victòria
contra les capdavante-
res de la classificació
amb un 3-1 i es posa en
primera posició. 
Els parcials del partit

van quedar (26-24, 26-
24, 23-25 i 25-12). Pel
contrari, el cadet feme-
ní no va superar a l'e-
quip visitant i va perdre
per 0-3 amb parcials
(13-25, 15-25 i 17-25).
El juvenil masculí va

rebre al Sant Pere i Sant
Pau. 
Tot i fer un bon partit,

que fou molt igualat en
tots els sets, no va po-
der superar als tarrago-
nins i va perdre per 1-3
amb parcials (20-25,
19-25, 25-11 i 19-25). 
Per últim, l'infantil fe-

mení va rebre al Molins
i la superioritat de l'e-
quip visitant va fer que
guanyés el partit per un
contundent 0-3 amb
parcials (16-25, 23-25 i
13-25).FOTO: SARA CERVERA
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Perelló-Ginestar (16.30h)

Catalònia-Batea (16.30h)

Rapitenca-Benissanet (18.15h)

Diumenge

Flix-Tivenys (10.45h)

Xerta-Ebre E (16.30h)

Fatarella-Ascó (17h)

Deltebre-Camarles (17h)

RESULTATS
26a jornada 4a catalana

Tivenys-Catalònia 0-1

Perelló-Rapitenca             1-10

Benissanet-Amposta  2-3

Ebre E.-Ginestar       5-0

Ascó-Xerta 3-2

Batea-Fatarella 0-2

Camarles-Flix 1-4

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   77      31      63

2. Rapitenca               133      32      62

3. Flix                           91      32      60

4. Ascó                        70      24      56

5. Fatarella                   47      36      44

6. Ebre Escola              56      47      37

7. Deltebre                   51      60      37

8. Tivenys                     53      57      35

9. Camarles                  48      42      33

10. Ginestar                 66      84      26

11. Catalònia                42      64      26

12. Batea                     45      72      24

13. Xerta                      43      85      17

14. Benissanet              19    102        4

15. Perelló                    15      88        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Ascó (dis 14h)

Cornellà-Floresta

Vilaseca-Vilanova

Castelldefels-F Vilafranca

S Ildefons-Rapitenca (dis

19.25h)

Prat-Escola Valls

B Subur-Ebre E (diu

16.30h)

Reus-cambrils U

RESULTATS

26a jornada

Cambrils U-Cornellà 0-4

Vilafranca-Reus           5-0

Esc Valls-Mollerussa    6-1

Ebre E-Castelldefels        2-2

Rapitenca-B Subur     2-0

Vilanova-Prat               0-2

Ascó-S Ildefons           2-1

Floresta-Vilaseca 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    77      30      58

2. Prat                         56      34      50

3. Floresta                    47      30      48

4. Vilaseca                   55      45      46

5. F At Vilafranca          56      35      46

6. B Subur                    53      32      43

7. Reus                        40      40      38

8. Cambrils U               44      45      35

9. Castelldefels             56      48      32

10. Vilanova                  61      64      32

11. Ebre Escola            43      65      29

12. Ascó                      48      62      29

13. Esc Valls                50      56      27

14. Rapitenca               36      49      26

15. S Ildefons               35      57      25

16. Mollerussa              22      87        6

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Arnes 

Ascó-Ginestar 

Tortosa E-la Plana

Olimpic-Ulldecona

Alcanar-Pardinyes

RESULTATS

22a jornada

la Plana-Alcanar             3-3

Ginestar-Tortosa E         2-3

S Jaume-Olimpic            3-3

Ulldecona-J i Maria         5-1

Arnes-Gandesa               0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                129     28    58

2. Ulldecona               75     37    48

3. La Plana                85     45    42

4. S Jaume                88     52    42

5. Ascó                    100     33    42

6. J i Maria                50     53    31

7. Gandesa                60     68    27

8. Tortosa E               36     79    20

9. Ginestar                 32     96    19

10. Arnes                  26     67    18

11. Pardinyes             33     96    16

12. Olimpic                28     88     14

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar descansarà

Ametlla-Tortosa

Aldeana-Amposta

Catalònia-Rapitenca

Vinaròs-Delta de l’Ebre

Canareu-Ulldecona

Perelló-Jesús i Maria

Roquetenc-S Jaume

RESULTATS
24a jornada

Ulldecona descansava

Tortosa-Perelló              5-2

Alcanar-Roquetenc         4-4

S Jaume-Vinaròs           0-3

Amposta-Ametlla           2-1

Rapitenca-Aldeana         6-3

J i Maria-Canareu           2-5

Delta de l’Ebre-Catalònia 4-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                91     30    57

2. Roquetenc             78     29    53

3. Alcanar                106     40    53

4. Vinaròs                  61     33    47

5. Ulldecona               74     40    44

6. Rapitenca              74     41    41

7. Aldeana                 64     40    36

8. Tortosa                  72     76    34

9. Ametlla                  50     36    29

10. Canareu               47     66    26

11. Perelló                 38   103    18

12. J i Maria              51     76    17

13. Delta de l’Ebre     30     99    13

14. Catalònia             29     75    10

15. S Jaume              19   100       6

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

Ametlla-Alcanar (12.30h)
M Nova-S Bàrbara (16.30h)
Roquetenc-Pinell (16.30h)

Diumenge
Aldeana-Corbera (16.30h)
R Bítem-Olimpic (16.30h)

Perelló-Vilalba (17h)
J i Maria-S Jaume (17h)
Ampolla-Godall (17h)

Arnes-Masdenverge (18h)

RESULTATS
28a jornada, Tercera catalana
Masdenv.-Roquetenc     2-3

S Jaume-Ametlla           0-4

S Bàrbara-Vilalba          1-1

Godall-R Bítem             2-2

Alcanar-M Nova            3-3

Perelló-Arnes                6-2

Olimpic-J i Maria           1-2

Corbera-Ampolla           1-3

Pinell-Aldeana               2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   28    87   21   77

2. M Nova                   28    99   31   73

3. Aldeana                   27    48   27   54

4. J i Maria                  27    43   46   52

5. Rem Bítem              28    59   41   47

6. Alcanar                    28    77   45   46

7. Perelló                    27    60   33   45

8. Roquetenc               28    46   55   40

9. S Jaume                  28    30   52   36

10. Olimpic                  28    61   49   35

11. Ametlla                  28    45   56   33

12. S Bàrbara              28    59   62   32

13. Godall                   28    41   54   29

14. Corbera                28    24   52   26

15. Masdenverge         28    44   82   22

16. Vilalba                   27    29   53   21

17. Arnes                    28    37   81   19

18. Pinell                     28    25   74   17

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Reddis-Catalònia (16h)
Cambrils U-Gandesa (16.30h)

Morell-Canonja (17.45h)
Hospitalet-Vendrell (18h)

Diumenge
Torreforta-la Cava (12h)
la Sénia-Camarles (17h)

Torredemb.-Ulldecona (17h)
Amposta-P Mafumet (17h)
Batea-Roda Berà (17.30h)

RESULTATS

28a jornada, Segona catalana

Catalònia-Batea 3-0

P Mafumet-Hospitalet 2-1

Vendrell-Morell 2-2

Canonja-Cambrils U 2-2

Camarles-Torreforta 2-1

la Cava-Torredemb. 8-4

Ulldecona-Amposta 0-0

Gandesa-Reddis 2-0

Roda Berà-la Sénia 0-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              28    62   26   61

2. Amposta              28   58  23  59

3. Gandesa              28   70  34  57

4. Camarles             28   64  41  52

5. Ulldecona             28   43  30  48

6. la Sénia               28   68  47  46

7. Vendrell                   28    55   52   44

8. Reddis                     28    49   39   41

9. Torreforta                28    44   48   41

10. P Mafumet            28    52   45   40

11. Canonja                 28    34   47   36

12. Batea                 28   46  51  35

13. Morell                    28    49   56   34

14. Roda Berà             28    41   52   30

15. la Cava              28   47  59  29

16. Catalònia           28   37  61  25

17. Hospitalet              28    23   75   19

18. Torredembarra       28    31   87   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca, en un gran
partit, va vèncer

l’Almacelles (5-4) i
segueix brillant en la

segona volta de la lliga

PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Santfeliuenc

Gavà-Palamós
Prat-S Andreu

Hospitalet-Granollers
Santboià-P Mafumet
Cerdanyola-Vilassar
Figueres-Espanyol

Reus-Ascó (diu 17h)
Europa-Horta

Terrassa-Vilafranca

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          34             24             8             2            68           22               80
2. Hospitalet                        34             18             8             8            54           27               62
3. S Andreu                         34             16           13             5            53           22               61
4. Terrassa                          34             15           12             7            54           33               57
5. P Mafumet                       34             14           12             8            36           24               54
6. Prat                                 34             15             8           11            48           31               53
7. Ascó                               34             13           13             8            42           38               52
8. Figueres                          34             15             6           13            44           38               51
9. Europa                            34             13           11           10            39           41               50
10. Horta                            34             14             7           13            45           45               49
11. Vilafranca                      34             14             5           15            42           38               47
12. Santboià                        34             11           13           10            32           32               46
13. Reus                             34             12             9           13            38           45               45
14. Cerdanyola                    34             12             7           15            30           39               43
15. Castelldefels                  34             11           10           13            37           38               43
16. Santfeliuenc                   34             11           10           13            41           38               43
17. Granollers                      34             10             3           21            29           50               33
18. Palamós                        34               6           10           18            32           56               28
19. Gavà                             34               3             8           23            25           80               17
20. Vilassar                         34               3             7           24            20           72               16

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA   
Bellvitge-Alpicat

S Cristobal-Andorra

Martinenc-Igualada

Balaguer-Rapitenca (diu 12h)

Sants-Valls

Vilaseca-Lleida

Almacelles-S Ildefons

Viladecans-Vista Alegre

Borges-Tortosa (diu 18h)

RESULTATS
28a jornada, Primera catalana

Lleida-Bellvitge 5-3

Andorra-Martinenc 0-1

Alpicat-S Cristobal 1-3

Rapitenca-Almacelles 5-4

S Ildefons-Sants 4-2

Vista Alegre-Borges 1-0

Valls-Viladecans 2-1

Balaguer-Igualada 2-1

Tortosa-Vilaseca 0-0

Primera catalana

Vestidor de la Rapitenca, en acabar el partit, diumenge.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             28    60   27   59

2. Martinenc                28    52   23   54

3. Almacelles               27    51   33   51

4. Viladecans               28    42   25   49

5. Sants                      28    32   30   47

6. Lleida                      28    42   42   43

7. Balaguer                 28    43   38   41

8. Andorra                   27    30   26   40

9. Igualada                  28    36   36   40

10. S Ildefons              28    41   31   39

11. Rapitenca          28   37  44  39

12. Borges                  28    37   45   38

13. Vista Alegre           28    39   37   35

14. Vilaseca                28    26   45   28

15. Alpicat                   28    22   42   25

16. Valls                      28    30   46   24

17. Bellvitge                28    32   53   21

18. Tortosa              28   29  58  19

1a catalana
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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 AMPOLLA

2a catalana: el Gandesa s’afegeix per l’ascens
Aquesta és la meva travessa per als descensos si baixen set equips: Ba-

tea, Canonja, Morell, Roda, la Cava, Jesús Catalònia (ho té molt compli-
cat) i Hospitalet i Torredembarra ja descendits. Fa dos anys van baixar 7
equips, el descens va estar en 45 punts, els que va sumar el R-Bítem, que-
dant al lloc 12. La Sénia virtualment està salvat i només té una aspiració:
quedar per sobre de l'Ulldecona. El Gandesa, que porta 10 partits invicte,
serà el jutge de la lliga, tenint opcions d’ascens. Ha d’anar a Cambrils (par-
tit clau), després li queden: Morell, Hospitalet, Amposta, Torredembarra i
Torreforta.
Amposta li queden 6 finals: Pobla, Vendrell, Canonja, Gandesa, Jesús

Catalònia i Roda. Hi ha partits trampa. Els millors equips de la 2 volta:
Cambrils 26 punts; Amposta 25; Gandesa 24; La Sénia 23; Ulldecona i
Morell 19; Camarles 18; la Cava 16; Reddis i Pobla 15. Hi ha un equip que
no ha aconseguit ni un punt en la segona volta: el Torredembarra. Tot i la
seua situació, va donar la cara a la Cava on va fer 4 gols.

*La Rapitenca és el tercer millor equip de la 2a volta, amb set victòries, empatat amb el
Valls i amb un Victor Garrido que en 9 jornades porta 7 gols i ja s'ha convertit en el
màxim golejador, juntament amb Sabaté. I li han ofert la renovació amb una condició:
que mai es parli amb l'àrbitre. 
*Dels sis equips que encapçalen la tercera catalana només dos entrenadors podrien
seguir la propera temporada.
*Parra ja va dir al Remolins-Bitem que no continuava. El club ja té relleu amb David
Garcia, mister del juvenil. Ara Parra i David entrenen junts amb jugadors del primer
equip i diversos juvenils. I tan amics. Una anècdota més. Surrealisme del futbol ebrenc.
*Jordi Rullo, jugador del Jesús i Maria, estarà any i mig de baixa. Ha de passar pel quirò-
fan. Gran persona. Molt d’ànim a ell i a tots els lesionats del futbol ebrenc.
*Partit d’infantils, Amposta-Rapitenca, gairebé 200 espectadors. Dissabte al matí gaire-
bé tants com quan juga el primer equip. Sempre he dit que la solució és futbol gratuït.
*La directiva de l’Ulldecona està començant a parlar amb jugadors per a renovar-los. I
n’hi ha que diuen: "renovaré sempre que continui Teixidó".
*Jo m'alegraria molt que tornés Zaera al futbol base de la Rapitenca perquè donaria un
canvi que fa falta. Hi ha molts planters a la Rapitenca però veig pocs fruits. Des que es
va baixar de Tercera divisió no hi ha ni un jugador nou com a titular consolidat al primer
equip. I ja van 4 temporades.
*133 gols porta el filial de la Rapitenca, 12 jornades guanyant i en deu golejades de 7
a 10 gols. Es mereixen l'ascens per decret llei. Peke i Carles Tornel han fet 66 gols.
*És com l'amor, hi ha química o no n’hi ha. Alguns entrenadors a l'inici del partit es
saluden, altres fins i tot s'abracen però altres ni es donen la mà, només mirades i quines
mirades!. Això va passar en un partit aquesta setmana.
*No us perdeu la pel·lícula "Campions". És meravellosa. L'equip de bàsquet són disca-
pacitats reals. Quin tema tan delicat i tractat amb tanta tendresa i tant amor. Pel·lícula
recomanable per a adolescents, families i nens. Des del minut 1 rialles i una part final
per plorar i emocionar-se. Pel·lícula que haurioa de ser obligatòria que es posés a les
escoles. 
*Em quedo sobtat: aquest any, els equips que no s'han classificat per al play off d'as-
cens de juvenils i cadets fan dues competicions: Copa Primavera i Copa Delegació.
Aquesta és la primera vegada que es fa i ull a la dada: a la resta de comarques catalanes
aquests tipus de tornejos no es fan. Més endavant donaré la meva opinió sobre aquests
tornejos semidescafeïnats.
*Partit d’infantils, Camarles-Jesús i Maria. Els visitants tenen una ocasió i la pilota va de
pal a pal de la porteria local. En el trajecte, el porter camarlenc agafa la pilota i aquesta
entra. La noia àrbitre dóna gol. El Jesús i Maria, en l’acció posterior, quan el Camarles
va traure des del centre del camp, es va deixar fer un gol per compensar l’errada de l’àr-
bitre. Això es diu Fair-play. Els de Jesús i Maria van acabar imposant-se.
*Un jugador Top del nostre territori no va poder jugar un partit amb el seu equip, en
diumenge, per un compromís inajornable per preparatius de la seva propera boda.

La 3a catalana en off
L’Ampolla ja és equip de 2a catalana i, en dues temporades, torna a

aquesta categoria. 14 jugadors han marcat: Ramirez, Gallego, Regolf i Sa-
mu han estat els màxims artillers. Equilibri en totes les línies i gran treball
de l'Enric, el mister. Gran Molinos, tècnic del Perelló, que va acabar el par-
tit amb 3 cadets.
Els millors equips de la 2a volta: Jesús i Maria 27, Ampolla 25, Móra la

nova 25, Aldeana 23, Perelló 21, Olímpic i Alcanar 17, R-Bítem 15, Sant
Jaume i Vilalba 13; Corbera, Ametlla i Roquetenc 12; Godall i Santa Bar-
bara 11, Arnés 7, Masdenverge 6 i Pinell 4.

Aquesta és la meva travessa per a la jornada 34, per als descensos. Així
pot quedar la classifació: Vilalba 30 punts, Masdenverge 29, Arnes 28 i Pi-
nell 25. Cada setmana l’actualitzaré. De moment, perillen 3 equips si bai-
xen Batea, la Cava i Catalònia. Hi ha 4 enfrontaments entre ells: Arnes-
Masdenverge, Pinell-Arnes, Masdenverge-Vilalba i Vilalba-Pinell.
El jugador de Perelló Fran Navarro, amb 36 anys, casat a S Jaume va fit-

xar amb el Perelló. Pesava 100 quilos i ara només en pesa 83. S’ha posat
en forma sense faltar a un entrenament. Un gran exemple.

JONATAN (Aldeana)

ARROYO (Perelló)

VÍCTOR GARRIDO (Rapitenca)

REOLID (Ulldecona)

MAIKEL (Roquetenc)

ÒSCAR QUEROL (la Sénia)
VILANOVA (Camarles)

XAVI ANELL (Catalònia)

GUMIEL (Gandesa)

FERRAN ROIG (la Cava)

TONI CALAFAT (Ametlla)



DIVENDRES 20
D’ABRIL
DE 2018

diarimés
ebreGASTRONOMIA
21www.mesebre.cat

FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Fettuccine a la Marilyn· 

CURIOSITATS
La força d'un destí: de Martí Gironell, Premi Ramon Llull 2018 és
una novel·la basada en fets reals que conta la història d'un l'home
nascut a Santander i criat a Barcelona i França que fuig de
l'Espanya franquista amagat al celler d'un vaixell que salpava a
Nova York. La vida de Ángel Ceferino Carrión Madrazo és apassio-
nant i això ho sap ben bé l'escriptor i periodista Martí Gironell
guanyador del 38è Premi Ramon Llull 2018 amb la novel·la 'La
força d'un destí', que ens parla de la vida d'aquest emprenedor
Ceferino Carrión, que després esdevindria als Estats Units, Jean
Leon. "És una història de superació, on el lector viurà una sèrie d'a-
ventures amb l'entorn del Hollywood dels anys 50", ja que el pro-
tagonista va treballar com a cambrer en el restaurant de Frank
Sinatra i Joe DiMaggio on va conèixer molts actors de l'època. Va
fer amistat amb James Dean i tots dos van crear el restaurant La
Scala de Beverly Hills el 1956, que es va convertir en un centre de
trobada del món del cinema i addictes a la seua cuina com: Truman
Capote, Dean Martin, Rita Hayworth, Paul Newman, Warren
Beatty, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, els Kennedy, Gary
Cooper, Natalie Wood, Billy Wilder, Ernest Hemingway, Orson
Welles, Marlon Brando, James Stewart... Com a curiositat Jean
Leon, alias Ceferino Carrión, va servir l'últim sopar a casa de
Marilyn Monroe la nit abans de la seva mort, ja que mantenien una
estreta amistat quan ell era cambrer al Villa Capri, entre altres coses
perquè l'actriu havia estat casada amb Joe DiMaggio, propietari
del restaurant juntament amb Frank Sinatra. Després va ser clienta
del seu restaurant La Scala, fins al punt que Jean Leon li va dedicar
un plat de la carta: Els fettuccine a la Marilyn, perquè es tractava
d'un dels seus plats preferits. La nit del 4 d'agost Marilyn li va
demanar a Jean Leon, el seu restaurador predilecte, que li portes
en persona el seu plat preferit a domicili, a la seva casa de
Brentwood, a Hollywood. Poques hores després l'actriu mor,
segons la versió oficial, després d'haver ingerit altes dosis d'antide-
pressius. En ser una de les últimes persones que la va veure amb
vida, Jean Leon va ser interrogat com a testimoni. Anys després,
Jean Leon va reconèixer al periodista Sebastián Moreno en el llibre:
El rei de Beverly Hills que Marilyn aquella nit no estava sola, sinó
que estava amb Robert Kennedy –amb qui se sabia, extraoficial-
ment, que mantenia una relació...
Ceferino/Jean Leon mai va oblidar els seus orígens i aprofitant un
viatge a Barcelona va visitar el Penedès va llançar-se de cap al seu
segon gran anhel: elaborar un vi que estigués a l'altura de la seva
selecta clientela de La Scala... El 20 de gener de 1981 els seus vins,
Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 1975, juntament
amb Vinya Gigi Chardonnay 1980 van ser els vins escollits per pre-
sidir el sopar oficial d'investidura de Ronald Reagan a la Casa
Blanca. 

INGREDIENTS PER PER A 4 PERSONES:
• 300 g fettuccine
1 Kg. de musclos
300 g de gambeta gran o llagostins
250 g de nata liquida
2 ous
50 gr de formatge parmesà ratllat
60 g emmental ratllat
1 culleradeta de curri
sal i pebre mòlt

ELABORACIÓ:
Rentar, rascar els musclos i posar-los en una cassola
i obrir-los a foc alt. Un cop fets treure les closques
i reservar. Portar a ebullició 3 litres d'aigua i men-
trestant  col·loqueu la crema en una paella amb les
gambes i els musclos i coure-ho a foc lent durant 3
o 4 minuts, a continuació, afegiu el curri i el pebre
generosament. Quan l'aigua bulli afegim la sal i
coem la pasta, que ha de quedar “al dente”. 
Afegim el formatge ratllat a la paella i ho barregem
tot. Incorporem la pasta i ho barregem de nou dei-
xant-ho a foc lent 1 minut. Per finalitzar, tanquem
el foc i amb la mateixa calor afegim els rovells
d'ou. Ho barregem bé i molt ràpidament. Servir-ho
immediatament i bon profit!

LA RECEPTA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental, avui tindràs
l’art  de veure  el costat  millor  de les coses  i
de les persones. Pensa que tens  mil maneres
de fer esport  mentre et diverteixes.

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que reps
per part  de la teva  parella  et mantindran  alerta
.Quan  hi ha crisi, el més  important  és poder
aprendre  la lliçó.

Taure
20/4 al 19/5

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe, la teva  sen-
sualitat  es manifesta  de manera  natural . Et fa
atractiu  i desitjat  per les persones  que t’envolten.
Aprofita-ho.

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sensi-
bilitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Viuràs  moments  encantadors  i de molta pro-
ximitat amb la teva parella. Respecte a la teva
salut, et convé mantenir una alimentació equi-
librada que et reposi del teu desgast  diari.

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de
parella, fet  que et  donarà  una excel·lent  visió
dels teus  assumptes  sentimentals. Avui  has d’e-
vitar  conduir  amb presses.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius un  període  ideal per prendre  decisions
que et beneficiïn pel que fa a l’amor. Respecte
a la teva salut, una nova filosofia  de vida  et
pot fer canviar  els esquemes.

El trànsit  de Venus  per la teva casa vuit  reflec-
teix  que part de la energia  la utilitzaràs a  viure
el sexe amb més  intensitat. Si generes més
equilibri entre oci  i feina, pots millorar  la salut.

Lleó
22/7 al 22/8

Amb Venus transitant  per la teva casa set la
teva energia  actual millora  les teves relacions
sentimentals o socials. Dintre teu s’aviva el
desig de superar  totes les dificultats.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar, veure  i sentir  fins a on pots
arribar  en la teva vida sentimental. Respecte  a
la teva salut, cuida  la teva gola, evita els llocs
contaminats  pel fum.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor , perquè  trobis l’equilibri
has d’oblidar-te de situacions  del passat  que a
l’actualitat  ja no tenen valor. Els pulmons et
poden provocar  problemes.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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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

Enguany es commemoren els últims
25 anys de la història de la
Neurologia de l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. Avui divendres 20
d'abril, a les 15.30, tindrà lloc un
seminari organitzat pel servei de
Neurologia de l'Hospital de Tortosa
per donar a conèixer la seua evolució
durant els darrers 25 anys.
El Servei de Neurologia respon a les
necessitats d'atenció neurològica de
la totalitat de les persones habitants
de les Terres de l'Ebre, tant de forma
ambulatòria, com durant l'ingrés per
patologies agudes. És un servei obert
a la societat de les Terres de l'Ebre
amb una col·laboració activa de les
associacions de malalts i la resta de
professionals del territori.
Parlem amb el cap de servei: Dr. Joan
Josep Baiges Octavio.

Més Ebre: Què és la neurologia?
Joan Josep Baiges: La neurologia és la
part de la medicina que diagnostica,
tracta i investiga les malalties del siste-
ma nerviós, central i perifèric, tant
congènites com adquirides. El camp
d'actuació és molt extens, des d'alte-
racions de l'encèfal (mal de cap,
epilèpsia, ictus, tumors cerebrals,
meningitis i encefalitis, Parkinson i tre-
molors, demències, esclerosi múltiple,
trastorns de l'aprenentatge ...), afec-
tacions medul·lars i patologia del nervi
perifèric (polineuropaties) i múscul
(distròfies musculars, miopaties), i
moltes patologies més que formarien
part del grup de les patologies rares.
ME: Els últims anys han estat marcats
per grans avenços en el camp de la
neurociència. 
JJB:Quan vaig començar la formació
de l'especialitat començava a existir la
tomografía computeritzada (la TAC),
que no es disposava més que als
grans hospitals. Això va representar
un canvi en la forma d'actuar del
neuròleg, atès que vàrem passar
d'una actitud purament teòrica de
valoració del pacient a comprovar que
sovint la neuroimatge no confirmava
els nostres criteris diagnòstics. Amb el
temps, no hem fet més que millorar la
nostra capacitat diagnòstica fins a
límits insospitats en aquell moment
(RM, SPECT, PET, ...). L'aparició de
nous fàrmacs per al tractament de la
malaltia d'Alzheimer, de Parkinson, de
l'esclerosi múltiple, de la migranya i
l'epilèpsia, el canvi d'actitud davant
d'un ictus, amb el codi ictus i els trac-
taments de reperfusió, la millora de les
tècniques neuroquirúrgiques i la cirur-
gia de l'epilèpsia i de la malaltia de
Parkinson, han canviat el panorama
d'atenció al pacient neurològic.
ME: A l'Hospital Verge de la Cinta hi
ha tres unitats específiques: Unitat
de demències, Unitat d'Esclerosi
Múltiple, Unitat de toxina botulínica.
JJB: Actualment ja en tenim més,
encara que amb un grau de consoli-
dació variable. La toxina botulínica
està integrada en una unitat més
gran, la de Trastorns del Moviment.

Tenim una unitat d'epilèpsia consoli-
dada, encara que a nivell elemental,
lluny de les unitats d'epilèpsia d'hospi-
tals terciaris. Fa quatre anys es va
començar la unitat de neurovascular,
amb una consulta ràpida d'ictus
menor o transitori i un seguiment del
pacient amb ictus. En aquest moment
estem consolidant-la i obrint el camp
a diverses possibilitats de recerca i
d'innovació, tant mèdica com d'infer-
meria. I per últim, estem organitzant
la unitat de neuromuscular que inclou
un programa d'atenció multidiscipli-
nar integral del pacient amb ELA, per
tal d'evitar desplaçaments continus
d'aquests pacients als grans hospitals.
Les unitats ja consolidades van crei-
xent progressivament. La complexitat
dels nous tractaments de l'esclerosi
múltiple determina una inversió crei-
xent en temps i recursos. Hem aug-
mentat les indicacions i el nombre de
pacients que són tractats amb toxina
botulínica. I el problema de les
demències segueix creixent amb les
complicacions familiars i socials que
comporta.
ME: La Malaltia d'Alzheimer és un
tipus de demència primària i irrever-
sible. Podem dir que és la més comu-
na de les demències?
JJB: Efectivament, la malaltia
d'Alzheimer és la més freqüent de les
demències i el seu nombre va aug-
mentant amb l'edat. Per tant, l'aug-
ment de l'esperança de vida i l'enve-
lliment de la població, comporta un
nombre cada cop més alt de pacients
amb demència. A nivell de recerca
s'ha posat l'accent en el descobriment
de marcadors biològics en la fase pre-
simptomàtica, que podrien servir de
dianes terapèutiques. Hi ha estudis en
marxa en relació a vacunes, teràpia
gènica i anticossos monoclonals.
Recentment, descobriments de la
fundació Pasqual Maragall podrien
ser interessants, amb l'evidència d'al-
teracions morfològiques en el cervell
prèvies a l'aparició de símptomes.
ME: Però no hem de ser alarmistes
quan un nom se'ns escapa, quan per-
dem les claus, o ja no recordem el
títol d'una pel·lícula... Aquests tipus
d'oblits ens passen a tothom, no?
JJB: Efectivament, tots tenim oblits en
el dia a dia, no ens ve el nom d'una
persona quan el necessitem, ni recor-

dem detalls de viatges o pel·lícules,
atès que vivim en un món amb molta
informació que es renova a cada ins-
tant.. I això, què és més freqüent en
situacions de desequilibri emocional,
és sovint motiu de consulta, sobretot
en familiars de malalts d'Alzheimer. La
pèrdua de les capacitats adquirides i
de les activitats bàsiques del dia a dia,
o perdre's sovint pel carrer, oblidar i
perdre contínuament objectes i no
recordar cites, ser incapaços d'anar al
banc i treure diners, fer menjars habi-
tuals i coses que fem quotidianament
… ens ha de fer pensar que alguna
cosa no va bé i s'ha de fer un diagnòs-
tic correcte, si pot ser, el més precoç
possible, quan encara podem modifi-
car la reserva cognitiva.
ME: Els trastorns de la memòria afec-
ten la vida quotidiana de la persona
afectada i quan són greus, afecta
també la vida dels éssers estimats.
Parlem de Col.laboracions intrahos-
pitalaries per una atenció més espe-
cífica i també d'associacions com
AFATE i AFAM (Alzheimer), APTE
(Parkinson), EMATE (Esclerosi múlti-
ple), ADITE (Ictus i distonia).
JJB: L'avaluació i tractament dels tras-
torns de la memòria requereix del
concurs estret de diferents especiali-
tats: la medicina primària, la neurolo-
gia, neuropsicologia, la rehabilitació
cognitiva, el treball social, l'educació
sanitària i, en certes ocasions, la psi-
quiatria. Una adequada col·laboració i
complementació entre els diferents
estaments és la base d'un abordatge
exitós. L'obsessió d'una societat per la
pèrdua de memòria i la participació
d'aquest dèficit en moltes malalties i
trastorns psicològics, obliguen a un
exhaustiu diagnòstic. El mateix
podem fer extensiu a altres patolo-
gies, com l'esclerosi múltiple, l'ictus o
l'ELA, on la col·laboració de diversos
especialistes és indispensable. Les
associacions de malalts tenen un
paper decisiu en l'abordatge integral
d'aquests pacients, suplint moltes
vegades les limitacions de les organit-
zacions mèdiques, sovint pobres de
recursos. Així, la rehabilitació cogniti-
va, la fisioteràpia i la teràpia ocupacio-
nal o la logopèdia, són complements
necessaris que, freqüentment, no són
suficients a la sanitat pública. Tampoc
són il·limitats els recursos que les

diverses associacions poden tenir, per
això es va intentar optimitzar els recur-
sos disponibles i compartir-los entre
tots. L'intercanvi d'experiències i con-
sells entre afectats de les mateixes
patologies és beneficiós per a com-
prendre i adaptar-se a la malaltia.
Això és la base de l'hospital de Dia de
malaltia neurodegeneratives. Una
adequada col·laboració i complemen-
tació entre els diferents estaments és
la base de l'èxit actual del tractament.
I el mateix podem fer extensiu a altres
patologies, com l'esclerosi múltiple.
ME: El grup de recerca de l'Hospital
Verge de la Cinta comprén 2 línies:
malalties neurodegeneratives i neu-
rovascular.
JJB: Sí. Tenim un projecte propi d'es-
tudi de marcadors clínics i biològics
que siguin indicadors de futura
demència en casos de pacients
majors de 65 anys amb depressió i
queixes cognitives. Ara està en fase
de resultats. Un altre estudi valora els
resultats de la rehabilitació cognitiva a
través de jocs de taula específics en
pacients amb esclerosi múltiple.
Estem definint línies d'actuació en
recerca de patologia neurovascular a
partir del control, en fase de preven-
ció secundària, dels pacients que han
patit un ictus, en coordinació amb l'a-
tenció primària. També hem presen-
tat un projecte d'innovació a l'ICS per
tal de millorar l'assistència d'aquests
pacients.
ME: Parlem d'Accident Vascular
Cerebral també conegut com a atac
de feridura, embòlia cerebral, infart
cerebral, hemorràgia cerebral o ictus.
Es recomana actuar ràpidament,
però com es manifesta un AVC?
JJB: L'ictus és un quadre clínic brusc i
molt greu que es produeix quan
s'obstrueix una arteria per un trombo
o hi ha una ruptura arterial que pro-
dueix una hemorràgia. Segons la part
del cervell afectada, la simptomatolo-
gia és diferent, dificultat per a parlar,
per a aixecar el braç, per a riure o una
pèrdua de visió sobtada o un mal de
cap explosiu ... L'actuació ràpida, en
menys de 4,5 hores, permet l'admi-
nistració de fàrmacs que poden pro-
duir una repermeabilització de l'artè-
ria obstruïda en un grup de pacients.
Per a afavorir la consulta ràpida al ser-
vei d'urgències i l'activació del Codi

Ictus, s'han organitzat diverses cam-
panyes informatives i escales –RAPID,
RANCOM– per tal de fer un diagnòs-
tic ràpid i afavorir una immediata arri-
bada a l'hospital. Tot i això, hi ha un
desconeixement de la gent envers
aquestes situacions i no és infreqüent
que vagin a dormir a veure si recupe-
rem la força en lloc d'anar a urgèn-
cies. Al nostre servei, fa anys vam ini-
ciar unes xerrades setmanals d'infor-
mació al pacient i familiars d'ictus
sobre la patologia que pateixen,
impartides per metges i infermeres.
ME: Quines són les patologies més
comunes?
JJB: Les patologies neurodegenerati-
ves, sobretot la malaltia d'Alzheimer,
menys la de Parkinson. Els mal de cap
són molt freqüents i els marejos en
totes les seves variants, moltes vega-
des per l'ansietat que ens imposa el
ritme frenètic de la societat actual i els
problemes socials i econòmics que
encara estem vivint. Són freqüents
també els ictus i l'epilèpsia.
ME: I el tipus de persones suscepti-
bles de trastorns neurològics?
JJB: Els factors de risc vascular – HTA,
diabetis, hipercolesterolèmia, taba-
quisme, sedentarisme i obesitat – són
prou coneguts de participar en l'apa-
rició de fenòmens trombòtics, com
els ictus, però curiosament encara hi
ha molta gent que fuma tot i conèixer
les implicacions directes del tabac en
l'ateromatosi. La prevenció dels fac-
tors de risc i la vida saludable està
demostrat que incideixen en la dismi-
nució de successos cardiovasculars.
L'envelliment de la població predis-
posa a patir malalties neurodegenera-
tives. La utilització regular del cervell,
fer regularment exercicis intel·lectuals
com llegir, escriure, o fer exercici físic,
caminar, i dieta saludable, poden
millorar la nostra capacitat cognitiva i
ser beneficiosos per a la prevenció
d'aquestes patologies. La migranya,
en canvi és més una patologia de
gent jove, i cal evitar-ne els factors
desencadenants modificables. També
és més freqüent en joves l'esclerosi
múltiple. Hi ha por, sovint, a patir-la
davant de notar qualsevol formi-
gueig. L'epilèpsia és més freqüent en
edats extremes de la vida, en nens i
vells, encara que es pot patir a totes
les edats.
ME: El nostre cervell segueix sent un
gran desconegut?
JJB: Hem avançat molt, els darrers
anys s'han fet molts progressos en
neuroimatge funcional i en la localit-
zació d'àrees cerebrals que s'activen
davant de la realització d'una deter-
minada activitat o que estan en la
gènesi de la descàrrega epilèptica.
Però ens queda molt per descobrir de
les interconnexions neuronals, dels
neurotransmissors implicats en dife-
rents funcions i que són la base de
moltes malalties, també psiquiàtri-
ques, i de les capacitats de reacció del
cervell davant l'entorn i les modifica-
cions emocionals que l'afecten.

Els últims 25 anys de la història de la Neurologia de
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