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Concert solidari, Free Forcadell, a Xerta, el 12 de maig. La família manifesta el seu estat d’ànim: 

Ahir es va presentar a Xerta el concert solidari que tindrà lloc el dia 12 de maig per reclamar la llibertat de la xertolina
Carme Forcadell. Josep, germà de Carme, va expressar la preocupació de la família i en especial de la seva mare, que ja
és molt gran, i que no entén perquè la seva filla està a la presó. A la imatge apareixen l’alcalde de Xerta, Roger Aviñó,
familiars de Carme Forcadell i una representant de la Plataforma Free Junqueras, Neus Guiu. P3

L'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres
de l'Ebre, ADEDE, ha estat l’escollida per oficiar, demà dissabte 28 d’abril al
Pavelló de Remolins, la inauguració de la Fira de les Terres de l’Ebre que es
fa anualment a Tortosa. P4

ADEDE inaugurarà demà dissabte 
la 74a edició d’Expoebre

‘Com pot estar empresonada una
persona per no haver fet res’
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Avui divendres 27 d'abril,
la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà celebra el
seu 11è Aniversari, i ho
fa amb una jornada festi-
va amb activitats per a
tots els públics.
A partir de les 5 de la
tarda hi haurà l'actuació
del Mag Ignasi, xocolata-
da popular i la tradicional
soltada de globus.
A les 20 h es realitzarà la
segona edició del Barra
Llibre: 'Mercè Lleixà:
Inèdit'. Un homenatge a
l'actriu roquetera i al seu
llegat cinematogràfic i
teatral, a càrrec dels
il·lustradors Núria Àrias,
Ignasi Blanch, Cinta
Ramos, Mentxu Pérez i
Neus Llatje, que “ens
dibuixaran a la Mercè Lleixà
segons la seva visió”.
L'acte inclourà el passi d'una entrevista i d'un curtmetratge inèdits, pro-
tagonitzats per l'actriu Mercè Lleixà, Mingo Ràfols i Blanca Pàmpols i
dirigits per la Núria Àrias. Anirà acompanyat de la música del cantautor
Jesús Fusté amb el seu espectacle 'La matriu del vers: un alfabet en
femení'.
Nota i foto: Roquetes Comunicació

La Biblioteca de Roquetes celebra 
el seu 11è Aniversari

FENT UN HOMENATGE A L'ACTRIU ROQUETERA MERCÈ LLEIXÀ

Editorial
L'1 DE MAIG

L'1 de maig és una jornada significativa que se celebra des del 1890 en record dels
quatre treballadors de Chicago (IIlnois, EUA), sentenciats a mort el 1886 pel simple
fet d'haver reivindicat un seguit de millores socials i laborals. Les reivindicacions del
moviment obrer que sorgia amb força a la segona meitat del segle XIX es poden
resumir en els anomenats "tres vuits": vuit hores de descans, vuit hores de feina i
vuit hores d'educació. No oblidem que en aquells anys, la Revolució industrial batia
el ple i que els obrers de les fàbriques havien de treballar jornades llarguíssimes per
sobreviure en condicions infrahumanes. Treballaven més de dotze hores diàries, o

setze hores, en alguns casos; hi havia un sol dia de festa a la setmana, i no hi havia
vacances. Els sous eren tan miserables que inclús els infants havien de treballar: des
dels vuit anys, fent jornades esgotadores i cobrant encara menys que els adults per
poder sobreviure. Els obrers vivien atemorits per por de ser despatxats en qualsevol
moment, ja que no estaven protegits. Gràcies als nostres avantpassats aquesta llui-
ta ha quedat més o menys enrere, perquè segueixen havent-hi parts del món on
continua l'esclavatge, els drets a unes pensions dignes... Reclamar uns drets que
fan que la lluita segueixi. Bon 1 de maig! 

El principal grup de l'oposició a  Tortosa, Movem, ha exigit al
govern municipal “més transparència i informació sobre la
investigació que duen a terme els Mossos per presumptes irre-
gularitats als hospitals municipals, a l'empresa pública que els
gestiona (GESAT) i sobre el seu conseller delegat, Pere
Panisello”. Segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el
portaveu Jordi Jordan ha criticat que l'alcaldessa, Meritxell
Roigé, s'hagi limitat a informar dels fets a la premsa i la ciuta-
dania a través d'un comunicat. Jordan també ha defensat que
aquest cas dona "fonaments" a les denúncies que Movem
Tortosa va presentar el 2015 i el 2017, per suposades irregu-
laritats en la contractació de personal i de serveis a l'Hospital
de Jesús. Aquestes dues denúncies no han estat arxivades i ara
Movem provarà d'esbrinar si tenen alguna relació amb el que
ara s'investiga. Per la seva part, l’Executiva del PSC de Tortosa
qualifica “de molt greu la investigació sobre la gestió de
l’Hospital de la Santa Creu i la Clínica Terres de l’Ebre”.

Movem Tortosa exigeix transparència
sobre les presumptes irregularitats 

que s'investiguen

ALS HOSPITALS MUNICIPALS

La Policia Local de Tortosa estrena un nou Punt d'Atenció
Ciutadana (PAC) mòbil amb la voluntat d'apropar el cos a la
ciutadania i als seus problemes, per potenciar la seva vessant
com a Policia de Proximitat. 
El nou PAC és una furgoneta que, des de la brigada municipal,
s'ha adaptat per poder atendre els ciutadans als diferents
barris i pobles del municipi. 
El nou PAC mòbil ha estat presentat aquest dimecres per part
de l'alcaldessa, Meritxell Roigé; el regidor de Seguretat,
Alfredo Ferré; i l'inspector en cap de la Policia Local, Jesús
Fernàndez, a la plaça Barcelona.

Nou Punt d'Atenció Ciutadana mòbil

POLICIA LOCAL DE TORTOSA

DIOS. La Comedia és un monòleg
d'Eugenia González La Rosa, una
comèdia divertidíssima sobre l'e-
xistència (o no...) de Déu. Angoixes,
sorpreses i molt humor...amb un
ritme trepidant de la mà d'una actriu
que domina l'escenari amb passió.
Serà el dissabte dia 5 de maig a les
21 hores al Casal de Tivenys.
Entrades a 10 euros. Reserves al 627
00 87 73 (trucades i WhatsApp).
Taquilla oberta 30 minuts abans de
la funció. L’espectacle ha triomfat a
Barcelona durant 3 setmanes i ha fet
una gira amb més de 33 representa-
cions. “Un èxit de crítica i públic”.

A Tivenys es podrà gaudir de 
“Dios. La comedia”, d’Eugenia González 

EL DISSABTE DIA 5 DE MAIG (21 HORES)
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El dissabte 12 de maig
(18 h) se celebrarà a la
pista exterior del Casal
de Xerta un concert soli-
dari per reclamar la lli-
bertat de la xertolina
Carme Forcadell i de la
resta de presos polítics,
així com el retorn dels
exiliats. La presentació
del concert s’ha fet a
Xerta amb la presència
de l’alcalde Roger Aviñó,
familiars de Carme For-
cadell i una representant
de la Plataforma Free
Junqueras. El concert
està organitzat per la Plataforma Free
Junqueras que ja va realitzar amb gran
èxit un concert a Miravet el passat 24
de març. Neus Guiu, membre d’a-
questa Plataforma a les Terres de l’E-
bre, ha recordat que Carme Forcadell
havia de fer un parlament en aquell ,
freconcert però va ser impossible per-
què el dia abans la van empresonar. A
Xerta, el concert també serà gratuït, i
actuaran: la Rondalla dels Ports, Mu-
sic do it, Noel Luna, Nautilus, i Pepet i
Marieta. L’alcalde de Xerta, Roger Avi-

ñó, ha agraït que es faci aquest acte
‘perquè és necessari en el moment di-
fícil que estem vivint, tant de cara a
donar suport a la figura de la Carme
Forcadell com a la seva família’. Josep
Forcadell, germà de Carme, ha ex-
pressat preocupació ‘pel patiment de
la meva mare, que ja és molt gran, i
que no entén com una persona pot
estar empresonada per no haver fet
res’. Josep ha visitat dues vegades la
Carme a la presó i ha manifestat que
està ‘forta i animada’. 

Xerta acollirà el concert 
solidari Free Forcadell 

12 de maig: per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels exiliats
Investiguen el responsable dels hospitals

municipals de Tortosa

Per prevaricació i tràfic d'influències

El jutjat número 4 de Tortosa investiga
el conseller delegat de la GESAT –socie-
tat que gestiona els hospitals munici-
pals-, l'exalcalde pedani de Jesús i exvi-
cepresident de la Diputació, Pere
Panisello, per suposats delictes de pre-
varicació, tràfic d'influències i falsedat
documental. Panisello va ser detingut el
passat dimarts dia 17 per agents de la
Unitat Anticorrupció dels Mossos, que
també van escorcollar el seu despatx a
l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, i va
declarar en seu judicial. Va quedar en
llibertat a l'espera de ser citat pel jutge.
La investigació, segons ha pogut saber
l'ACN, estaria relacionada amb la supo-
sada contractació irregular d'empreses
de la ciutat per a la prestació de serveis
a l'esmentat centre hospitalari i la
Clínica Terres de l'Ebre, que el consistori
gestiona a través de la societat munici-
pal GESAT. El govern municipal tortosí –
format per PDeCAT i ERC- ha emès un
comunicat on relaciona la denúncia que
ha originat la investigació amb uns aco-
miadaments disciplinaris els darrers
mesos per un suposat cas de corrupció
en l'adquisició d'aliments per a l'hospi-
tal. Durant la setmana passada van
declarar també en dependències poli-
cials alguns treballadors dels dos hospi-
tals municipals en qualitat de testimo-

nis. No es descarta que al voltant d'una
desena de persones, possiblement
algun responsable polític, prestin decla-
ració també durant els pròxims dies.
L'Ajuntament de Tortosa, d'altra banda,
sosté que "ha facilitat tota la informació
requerida" i ha expressat "el seu més
absolut respecte per les investigacions
policials i judicials" en marxa. Al mateix
temps, també ha volgut expressar "el
suport i màxima confiança" cap a
Panisello, així com "tots els treballadors
de les societats, alhora que es desitja
que es puguin clarificar els fets el més
aviat possible". 

Presentació del concert, ahir dijous, a Xerta.
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Ja tenim aquí la 74a edició d’Expoebre, l’estimada
Fira de les Terres de l’Ebre que té lloc anualment
a la ciutat de Tortosa i que, any rere any, té una
grana collida per part del públic. Enguany, hem
pogut saber que l'Associació de Dones
Empresàries, Directives i Emprenedores de les
Terres de l'Ebre, ADEDE, ha estat l’escollida per
oficiar la inauguració de l’acte, el qual tindrà lloc
demà dissabte 28 d’abril al Pavelló Firal de
Remolins de Tortosa. Una magnífica notícia per
totes les dones del col·lectiu que, precisament,
lluiten per fer més visible el paper femení en la
societat i l’àmbit empresarial.
Va ser la mateixa alcaldessa del municipi tortosí,
Meritxell Roigé i Pedrola, qui va comunicar perso-
nalment a l’equip d’ADEDE que tindrien l’honor
de donar el tret de sortida a la fira de primavera
Expoebre i oficial l’acte inaugural. En conèixer la bona nova, Cinta Pascual, Presidenta de l’ens, ha assegurat que “És tot un plaer per les
dones que formem part de l’entitat –empresàries, emprenedores, directives, etc.- haver estat les escollides per inaugurar aquesta fira tan
arrelada al territori”. A més, tot l’equip ha manifestat una gran emoció i, alhora, satisfacció pel que això suposa, ja que en els 74 anys
d’història de la fira Expoebre, són molt poques les dones que l’han inaugurat, per tant es tracta d’un valor afegit que ha omplert d’orgull
a l’equip d’ADEDE.
D’altra banda, Pascual, també ha volgut remarcar un fet molt important i és que “Per primera vegada en la història de Tortosa hi ha una
dona que presideix l’Ajuntament, la Sra. Meritxell Roigé”, i en aquest sentit ha afegit que “Això ens fa pensar que, encara que molt poc a
poc, la cosa va canviant”.
Enguany, la gran fira multisectorial de primavera acull un total de 184 expositors i compta amb grans novetats, així com un nou espai dedi-
cat al món de les celebracions i les bodes que espera atreure a un bon nombre de públic general i professional. D’altra banda, aquesta edició
també acollirà la 13a edició de l’Ebreambient, el saló del medi ambient i la sostenibilitat. Per tant, des de demà dissabte 28 d’abril a l’1 de
maig tothom podrà gaudir d’aquesta completa fira de manera gratuïta.

Cinta Pascual, presidenta d’ADEDE, assegura que “és tot un honor per l’entitat oficiar la inauguració”

ADEDE donarà el tret de sortida
a la Fira de Primavera ‘Expoebre’

Meritxell Roigé, Alcaldessa de Tortosa, amb representants d’ADEDE

EN UN MINUT

*LA 74A EDICIÓ D'EX-
POEBRE tindrà una
exposició de clicks al
Pavelló Firal que recre-
arà diferents atractius
turístics de Tortosa i del
territori. Amb la
col·laboració de
l'Associació 'Somos
Clicks', els visitants
podran gaudir d’un nou
espai amb la presenta-
ció de cinc diorames,
construïts amb maque-
tes i clicks. 

*EL PLENARI DE
MOVEM TORTOSA, va
donar el tret de sortida
per triar el/la cap de
llista en els propers
comicis municipals
aprovant un sistema de
primàries on podrà par-
ticipar la ciutadania de
Tortosa tant per a ser
elegit/a candidat/a com
per a poder elegir
entre les diferents per-
sones que es presentin.

*EL LLIBRE ROIG DE
TORTOSA esdevé “tot
un èxit de participació a
la diada de Sant Jordi”.
Segons els socialistes de
Tortosa, “hem pogut
recollir més de 200 pro-
postes per la ciutat que
s’incorporaran al llibre i
seran la base per con-
feccionar el programa
electoral de cara a les
municipals de 2019”.

*LA CUP-AE ha presen-
tat la campanya:
Tortosa ciutat no té cap
escola bressol pública.
Volem escoles bressols
públiques, ja! Una cam-
panya que demana una
escola bressol pública
pel curs 2019-2020.

Més Notícies

Brot de xarampió a l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa
El primer cas es va notificar el 22 de març

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha confirmat
aquest dimarts un brot de xarampió a l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa amb deu casos confirmats i cinc més de sospitosos, pendents
dels resultats analítics. Dels confirmats, cinc són persones treballado-
res de l’hospital o d’empreses de serveis externs vinculades al centre,
mentre que els altres cinc són persones que han estat visitades al cen-
tre o han estat amb alguna de les anteriors. Es dóna el cas que tots
els casos confirmats són de la mateixa cadena de transmissió. El pri-
mer cas es va notificar el passat 22 de març en una treballadora del
centre. Cap de les persones afectades ha requerit ingrés hospitalari i

la malaltia cursa sense complicacions. A tots els casos confirmats i als
sospitosos se’ls han prescrit mesures d’aïllament als seus domicilis fins
a passar el període de transmissió.

L’Onada Serveis guanya en la segona edició dels Premis Nutrisenior

El grup té una forta presència de centres residencials a les Terres de l’Ebre

El passat dijous, 19 d’abril, va
tenir lloc l’acte d’entrega oficial
de la segona edició dels Premis
Nutrisenior a Madrid. Un certa-
men de renom a escala nacional
que busca reconèixer el bon tre-
ball de les residències i centres
de dia a través de les bones
pràctiques en alimentació, con-
tribuint a la millora qualitativa
de vida de les persones usuàries. 
Tot plegat, després d’arribar a la
final entre 10 seleccionats on
només guanyaven –de forma
equitativa- dos centres en tota

Espanya, finalment, la bona
pràctica en alimentació de
L’Onada Serveis, “Nosotros te
conocemos, tú escoges” ha
sigut una de les guanyadores
per la seva distinció i excel·lèn-
cia. El premi consisteix en un
viatge per a dues persones a
Escandinàvia, per conèixer el
model geriàtric del país, valorat
en 5.000.
En relació al premi, la Directora
General de L’Onada Serveis,
Cinta Pascual, ha assegurat que
“estem plenament orgullosos

amb aquest reconeixement, ja
que per a nosaltres l’alimentació
de les persones grans és bàsica
per aconseguir una veritable
Atenció Centrada en la
Persona”. 
Els Premis Nutrisenior estan
impulsats per la marca
FontActiv dels Laboratoris
Ordesa i per
Inforesidencies.com, els quals
s’uneixen per organitzar el cer-
tament i reconèixer el treball
relacionat amb l’alimentació de
les residències de tota Espanya. 
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*PROPOSTA DEL
REGIDOR CISCAR "per
instal·lar un centre de
dia a l’antiga residèn-
cia". 
El regidor recorda que
va ser una proposta del
seu grup a l’hora de
debatre els pressupos-
tos del 2018. 

*L’AJUNTAMENT pas-
sarà a bronze el mural
’Relleu del treball. La
tècnica i l’estudi’, de
So r i ano-Montagu t .
Durant el segon semes-
tre del 2018 està pre-
vist desmuntar la peça
escultòrica que presi-
deix l’escalinata princi-
pal de l’Ajuntament.

*ELS SOCIALISTES
D’AMPOSTA “volem
una ciutat on la gent
gran es pugui desplaçar
sense necessitat d’uti-
litzar el cotxe particular.
A la nostra ciutat prop
del 25% de la població
és major de 60 anys,
exactament 5.099 per-
sones d’acord amb el
cens de la setmana pas-
sada”.

Més
Amposta

Fins a 19 espectacles,
11 activitats itinerants,
16 personatges de l’Am-
posta centenària, 16 ac-
tivitats de divulgació
promoció del patrimoni
cultural, 12 fondes i 85
parades d’artesania, gas-
tronomia i oficis, 20 res-
taurants participants a
les Jornades gastronòmi-
ques i 42 establiments al
concurs d’aparadors. Tot
plegat amb una partici-
pació activa de més de
1.000 persones. Són les
principals xifres de la de-
sena edició de la Festa
del Mercat a la Plaça,
que del 17 al 20 de maig traslladarà
Amposta a principis de segle XX. Per
commemorar el desè aniversari de la
Festa del Mercat, hi ha dos actes des-
tacats. El primer serà el de la inaugu-
ració, que anirà a càrrec de la que era
regidora de Cultura quan va nàixer la
Festa, Mar Panisello, qui pronunciarà
el pregó inaugural de la Festa. En
aquest acte, a més, també hi haurà la
inauguració de la línia de la Hife:
"Sant Carlos-Amposta-Tortosa", en
què hi participarà un autobús de l’em-

presa Hife d’aquella època i on també
s’ha convidat a l’alcalde de la Ràpita -
municipi convidat amb la seva festa
de recreació Orígens- i a l’alcaldessa
de Tortosa. Com l’any passat, l’acte
inaugural també comptarà amb l’acti-
vitat ‘Tasta el Mercat de Nit’. El segon
acte de commemoració dels deu anys,
com ja va avançar l’alcalde, serà una
rua final on participaran tots els vo-
luntaris i participants que han fet pos-
sible tots aquests anys de festa. 

10 anys d’Amposta centenària

La Festa del Mercat a la Plaça arriba a la desena edició (del 17 al 20 de maig)
Lo Riu Sona Festival té una

vessant solidària

Donació econòmica a la Lliga Contra el Càncer

Amposta farà nàixer la nit del 2 de juny el festival Lo
Riu Sona, una aposta perquè la ciutat aculli en un cer-
tamen solidari i identitari grups de primera línia en
català. La primera edició del certamen comptarà amb
Els Catarres, que presentaran el seu nou disc per pri-
mer cop a la demarcació de Tarragona i l'Ebre a la
capital del Montsià. Tancaran la nit els ebrencs Pepet
i Marieta i el grup de Calafell Buhos, mentre que els
encarregats d'engegar la nit seran els seniencs
Mascarats. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha
defensat que Lo Riu Sona Festival "ha vingut per que-
dar-se" i s'ha destacat la seva vessant solidària, ja que
una part de la recaptació, 2.500 euros en aquesta pri-
mera edició, es lliuraran en benefici de la Lliga Contra
el Càncer. Foto: ACN.

El Mercat a la Plaça serà del 17 al 20 de maig.
Presentació del Festival.
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EN UN MINUT

*L’ASSOCIACIÓ JURIS-
TES PER LES LLIBER-
TATS, va ser presentada
oficialment dimecres, al
Col.legi d’advocats i
advocades de Tortosa.Es
tracta d'una associació
sense afany de lucre, cre-
ada a les Terres de l'Ebre
per a la defensa dels
drets fonamentals i lliber-
tats públiques de la ciu-
tadania catalana, en
especial del nostre terri-
tori. Integrada principal-
ment per lletrades i lle-
trats col.legiats del
Col.legi d’Advocats i
Avocades de Tortosa,
però oberta a qualsevol
llicenciat o persona jurí-
dica que doni suport als
valors democràtics.
“Volem donar assessora-
ment jurídic a la ciutada-
nia que vegi vulnerats els
seus drets i llibertats,
majoritàriament actuant
en l’àmbit dels partits
judicials de Tortosa,
Amposta i Gandesa”.

*DEMÀ dissabte a Lo
Pati-Centre d’Art Terres
de l’Ebre tindrà lloc una
acció dins l’exposició ‘El
desig de creure’, inaugu-
rada a principis de març.

*EL PARC NATURAL DEL
DELTA DE L'EBRE analit-
zarà la brossa marina
dipositada en 3.000
metres quadrats de plat-
ja. És una de les 20 àrees
marines protegides de
tota la Mediterrània
escollides per estudiar
com evitar les escombra-
ries, dins del projecte
europeu ACT4LITTER.

*SOLDEBRE treu una
edició limitada d’ampo-
lles d’oli per a la Cursa
Panxampla d’Alfara de
Carles. La Cooperativa
dóna suport per segon
any consecutiu a la cursa
que des de fa nou anys
organitza l’Ajuntament
d’Alfara i l’Associació de
Muntanyers. Tindrà lloc
els dies 5 i 6 de maig i la
participació de Soldebre
serà més visible ja que
s’ha fet una edició limita-
da d’ampolles d’oli extra
verge d’oliva amb el
logotip de la cursa, com a
obsequi per a tots els
participants, i una altra
de 750 ML per als guan-
yadors.

Més notícies

Si bé fa tot just un parell de setmanes Deltebre es va mobilitzar
amb el Triatló, amb 1.087 atletes, aquest cap de setmana tornarà
a esdevenir protagonista, en aquest cas, per un esdeveniment cul-
tural que aplegarà a més de 1.100 cantaires d’arreu de Catalunya.
Així, diumenge 29 d’abril, i sota el nom de “Lleida Canta al
Delta”, 42 corals de 17 comarques catalanes interpretaran 126
cançons durant tot el matí en diferents indrets del municipi.
L’esdeveniment començarà a les 10 hores amb un assaig de cant
comú en un escenari de luxe: el pont Lo Passador. Allí es concen-
traran, per primera vegada, totes les corals. A partir d’aquí, a les
12 hores i en diferents grups, els cantaries es desplaçaran al Mas
Tramontano, Lo Garxal i al Passeig Marítim de Riumar. Atès que
s’han superat les expectatives, gairebé 2.000 persones entre can-
taries i acompanyants, la última trobada, per qüestió d’aforament,
es concentrarà al Recinte Firal de Deltebre. Espai on es realitzarà
el comiat i on els cantaires, conjuntament, cantaran cançons com
el Carrilet de La Cava i també el cant dels Segadors.

Deltebre es mobilitza per 
acollir 2.000 persones

Per l’aplec de corals

Aquest diumenge, 29 d’abril

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

Noves mesures perquè
la flota artesanal tingui
quota de tonyina roja. El
Ministeri d’Agricultura,
Pesca, Alimentació i
Medi Ambient ha publi-
cat una ordre per facili-
tar l’accés al repartiment
de captures a més
embarcacions del
Mediterrani, l’Estret de
Gibraltar i el Cantàbric.
L’ordre ministerial pre-
veu autoritzar les
embarcacions que fins
ara han pescat tonyina
de manera complementària, que ho puguin fer de manera dirigida
durant la temporada d’enguany. Per fer-ho, el Ministeri destinarà un
5% del total del contingent a la flota artesanal després d’haver revisat
el repartiment del fons de maniobra. Això permetrà flexibilitzar les con-
dicions per disposar d’un nou repartiment de quotes per la pesca de
tonyina roja, que fins ara estava centrat en les flotes tonyinaires del port
de l’Ametlla de Mar. El principal grup tonyinaire, el Grup Balfegó, dema-
na unes mesures de control per evitar la sobrepesca. 
Els pescadors d’arts menors segueixen amb incertesa, perquè desconei-
xen quina quantitat podran capturar. A més, lamenten que no s’habilita
captura accidental per l’arrossegament o l’encerclament. 

Noves mesures

Un 5% de la quota de tonyina roja
serà per la flota artesanal de l’Estat

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa una esta-
ció de recàrrega pública i gratuïta per a vehicles elèctrics, ubi-
cada a l'exterior de l'accés al recinte de la institució. La nova
infraestructura consta de dos punts de càrrega semiràpida i ha
tingut un cost de 51.378,9 euros, que ha aportat el Consell
Comarcal amb una subvenció de 20.000 euros de l'Institut
Català d'Energia (INCAEN). Un dels punts de subministra-
ment, de corrent continua, permet carregar en poc més d'una
hora la bateria d'un vehicle elèctric convencional mentre que
l'altre, de corrent alterna, permet fer-ho en un temps comprès
entre les dues i quatre hores. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre posa
en marxa una estació de recàrrega 

Per a vehicles elèctrics 

Sandra Zaragoza, presidenta del Consell Comarcal, en la roda de premsa.

L’Ametlla de Mar torna a ser la capital de la tonyina roja.
Des d’avui divendres 27 d’abril i fins al 13 de maig, el municipi
mariner acollirà les VII Jornades de la Tonyina Roja del Medi-
terrani, amb la participació de 15 restaurants i 18 bars de la
població, que faran de la tonyina el principal element d’inspi-
ració per a les seves creacions gastronòmiques. El tret de sor-
tida d’aquestes Jornades es donarà aquest cap de setmana
amb la Diada al Parc del Bon Repòs. A partir de les 11 h de
demà dissabte i fins a les 15 h del diumenge, es podrà gaudir
d’una gran zona de degustació, de les més reconegudes espe-
cialitats de la cuina japonesa de tonyina roja, per un cost de 3
euros cada tapa. I és que la Diada només serà el preàmbul de
les Jornades. Durant aquestes tres setmanes, els amants de la
tonyina roja podran degustar aquest producte en diverses mo-
dalitats culinàries. Els restaurants proposen menús d’entre 30
i 65 euros, amb plats molt variats, des del tàrtar de tonyina
amb patata trufada, fins a un caneló de tonyina i alvocat amb
beixamel especiada. Tots els menús estan maridats amb vins
de la DO Terra Alta.

Des d’avui divendres fins al 13 de maig

La Cala serà la capital de la
tonyina roja
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Enguany les Jornades del Patrimoni
Històric estaran destinades a la
commemoració del 80è aniversari
de la Batalla de l'Ebre.
Parlem amb l'Emigdi Subirats
Sebastià, Llicenciat en Filologia
Anglogermànica per la URV, pro-
fessor d'anglès i d'alemany a
l'Institut Dertosa de Tortosa,
escriptor, i regidor de Cultura i
Patrimoni de l'ajuntament de
Campredó.

ME: Han passat 80 anys de la Batalla de l'Ebre i s'ha de
reconèixer que a Campredó va tenir lloc un dels episodis
més tràgics de la batalla.
Emigdi Subirats: Sí, el Pas de l'Ebre, la matinada del 25 de
juliol de 1939. L'episodi més sagnant de la Batalla més sag-
nant, justament. En unes poques hores 1600 soldats, dels
dos exèrcits enfrontats, varen perdre la vida. Malgrat la
tragèdia humana que va suposar, creiem que la historiogra-
fia no li ha donat la importància deguda, ni de lluny. El
desenvolupament de la Batalla de l'Ebre en el seu tram baix
és encara el gran desconegut i massa sovint ignorat.
ME: Aquest cap de setmana del 28 fins a l'1 de maig tin-
dran lloc una sèrie d'activitats que reuniran diferents asso-
ciacions del territori per tal de recuperar la memòria histò-
rica. Activitats diverses, i emotives que tindran lloc en
diferents espais.
ES: Sí, dissabte 28 d'abril s'inaugurarà a redós de l'estació
de tren una exposició i hi haurà un espectacle emotiu i

musical. Es tracta de Cartes de la Serra de Pàndols, a càrrec
de la Muntsa Plana i el David Jiménez. A partir del desco-
briment d'unes cartes del iaio de la Muntsa a la seua iaia,
es va crear aquesta lectura musicada que treu a la llum tota
mena de sentiments. Ja diumenge, a la Casa del Prat, tindrà
lloc la jornada «Fem memòria», que habitualment organit-
za l'associació Lo riu. A més, també en col·laboració amb
Terra de Cruïlla hi haurà una visita guiada als espais muni-
cipals de la Batalla. Entre altres activitats tindrà lloc una
recreació de l'exèrcit republicà, una actuació de la banda de
la Brigada intergeneracional, i una xerrada sobre el fet
bèl·lic a Campredó.
ME: Campredó disposa d'un patrimoni històric important
com és la Torre de Font de Quinto i la Casa del Prat.
Dimarts 1 de maig es presentarà el projecte de rehabilita-
ció de les muralles de la Casa del Prat, i es farà la presen-
tació pública de la vestimenta d'un Brigadista internacio-
nal.

ES: L'1 de maig, des de fa molts anys, és el jorn triat per a
tirar endavant iniciatives diverses, tant del passat templer
com d'homenatge als brigadistes internacionals. Aquest
cop, el projecte de les muralles és la cirereta de la nostra
regidoria. Un projecte ambiciós que permetrà restaura tot
un entramat emmurallat medieval de molt nivell. A la vega-
da, el brigadista, serà exposat de manera permanent a la
Torre de Font de Quinto, fet que pot suposar tot un nou
atractiu a un edifici que ja compta amb uns importants gra-
fits realitzats per membres de la XIX brigada internacional,
la Marseillaise.

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS
28 D'ABRIL DE 2018
Lloc: Estació de ferrocarril de Campredó.
19h. Exposició de cartells de la Guerra Civil.
19h. Explicació del Projecte d’Investigació de la URV sobre
el Pas de l’Ebre, a càrrec de Josep Sánchez Cervelló.
21h. Fuetada.
21:30h. Espectacle: Lectura de Cartes de la serra de
Pàndols, de Muntsa Plana i David Jiménez.
29 'ABRIL DE 2018
Lloc: Casa del Prat.
11h. Teatralització del dia a dia a les trinxeres.
11h. Inici de la visita guiada als espais de la Batalla de l'Ebre,
part de la programació anual de Terres de Cruïlla. 
Itinerari: Trinxeres de la Casa del Prat, grafits de la Torre de
Font de Quinto, espais de pas entre una riba del riu a l'altra,
búnquers de la vora del riu a la partida de Soldevila i coves
del Roquer.
12:30h. Concert de la Brigada Intergeneracional amb:
Jaume Arnella, Enric Hernàez, Xavier Batllés, Kike Ubieto,
Dani Caracola i Sergi Dantí.
14h. Dinar popular (imprescindible adquirir tiquet a les ofi-
cines municipals, preu 15€).
16:30h. Tertúlia «Temps bèl·lics en un poble de la riba final
de l’Ebre, Campredó», a càrrec de Marc March i Emigdi
Subirats.
1 DE MAIG DE 2018
Lloc: Casa del Prat.
11h. Baldanada organitzada pels Quintos del 2001.
11:15h. Presentació del projecte per a la recuperació i res-
tauració de les muralles i les trinxeres de la Casa del Prat, a
càrrec de Xavier Rollan.
Exposició del vestuari dels brigadistes internacionals.

Jornades 
del Patrimoni

Històric
A CAMPREDÓ
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La Federació de l’E-
bre d’Esquerra Republi-
cana va commemorar
el passat 20 d’abril,  a
Gandesa, el 87è aniver-
sari de la proclamació
de la República catala-
na. A la tarda, la porta-
veu del partit, Marta
Vilalta, va oferir la xe-
rrada ‘La República té
nom de dona’, i des-
prés, en un sopar amb
cent cinquanta assis-
tents, es van lliurar els
guardons d’Homenat-
ge a la Fraternitat Re-
publicana. La Federació
de l’Ebre també va vo-
ler fer un reconeixe-
ment excepcional al di-
putat Lluís Salvadó, “expressant-li la seva solidaritat per la integritat, honradesa i compromís que sempre ha
mostrat en la defensa de les llibertats de Catalunya i les Terres de l'Ebre”. Tots els parlaments que es van fer
durant l’acte van tenir un record emocionat cap als polítics i activistes catalans empresonats i exiliats. Per la co-
marca de la Terra Alta, l’homenatjat fou Andreu Gironès de la Fatarella. La comarca del Montsià homenatjà
l’actual regidora republicana de la Galera, Ester Martí i Accensi. Amb ella, Esquerra Republicana va aconseguir
per primera vegada, des de la recuperació de la democràcia, l’alcaldia de la Galera. Pel Baix Ebre, l’homenatjat
va ser Josep Rodríguez i Rodríguez, nét de l’alcalde de Tortosa afusellat pel feixisme. La comarca de la Ribera
d’Ebre va homenatjar l’Associació del Banc d’ADN de Familiars de Desapareguts durant la Guerra Civil i post-
guerra, una entitat que, amb les seves iniciatives, han ajudat a mantenir viva l'esperança dels qui encara esperen poder recuperar i enterrar els seus éssers estimats
que estan soterrats en fosses o cunetes El Jovent Republicà de les Terres de l'Ebre va lliurar la Menció Joan Ferré a les poblacions de la Ràpita, Roquetes i Móra la
Nova, per la defensa les urnes l’1 d’octubre davant la violència policial (fotos de la dreta). A la foto de dalt, a l’esquerra: Alfons Montserrat, Marta Vilalta, Lluís Sal-
vadó i els homenatjats amb el Guardó de la Fraternitat Republicana: Roger Heredia (Banc d’ADN), Andreu Gironès, Ester Martí i Josep Rodríguez .

El sopar d’homenatge a la Fraternitat Republicana recorda els presos i exiliats
A Gandesa: lliurament dels guardons a persones i entitats que han portat una trajectòria basada en la defensa dels valors republicans i de Catalunya

Tercera edició del concurs d'Instagram per a joves
a la Ribera d'Ebre

‘Què no et pots perdre de la Ribera?’ Dilluns, dia de Sant Jordi

“Què no et pots perdre de la Ribera?”. “LO RIU!”. Aquest és
un dels missatges que es van deixar escrits en un mapa de la
Ribera d’Ebre aquells que van assistir al vermut electrònic que
aquest dissabte va servir per presentar la tercera edició del
concurs d’instagram que organitza el Servei de Joventut del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb el suport del
departament de Joventut de la Generalitat. Aquesta activitat
està pensada perquè els joves d’entre 14 i 35 anys expliquin
amb fotografies i escrits en aquesta xarxa social tot allò que
“creuen que no ens podem perdre de la nostra comarca, etiquetant les imatges amb #socdelaribera
i @joventutriberadebre”.

Torna a obrir les portes 
l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta

Actualment l’Arxiu està gestionat per la Generalitat de Catalunya,
el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa.
L’arxiu es divideix en dues àrees: l’àrea pública, destinada a l’aten-
ció dels usuaris i la consulta dels documents; i l’àrea privada d’accés
restringit, destinada als dipòsits i a la zona de treball intern dels tèc-
nics de l’arxiu. 
Carles Luz, alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal,
dilluns passat, deia que “després de molts entrebancs en la contrac-
tació del personal, avui diada de Sant Jordi tornem a obrir les portes
al públic de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta”.
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A DELTEBRE

La policia espanyola
ha detingut a Deltebre
un noi de 24 anys que
estava fugit i en recer-
ca per una temptativa
d'homicidi. 
Els fets van passar al
març a Saragossa
quan l'arrestat hauria
agredit una altra per-
sona amb un arma
blanca. La detenció es
va desencadenar la
setmana passada
arran de la visita d’un
home a la comissaria
de la policia espanyola
a Tortosa. L’individu
va anar-hi amb l'argu-
ment de fer uns trà-
mits burocràtics per a
un familiar seu, però
la "incongruència"
dels seus arguments
va fer sospitar els
agents, els quals van
esbrinar després que,
sobre aquest familiar,
pesava una ordre de
detenció. 

Detingut un
noi fugit de
la justícia 

En el marc del pro-
grama de commemo-
ració del 50è aniversari
de la descoberta de les
Coves Meravelles, l’A-
juntament de Benifallet
impulsa un acte institu-
cional, en reconeixe-
ment i homenatge als
espeleòlegs del Grup
d’Investigacions Espe-
leològiques (GIE) del
Club Excursionista de
Gracia, descobridors
de les coves. A l’acte,
que tindrà lloc demà
dissabte dia 28 d’abril
a les coves de Benifa-
llet també es reconei-
xerà la tasca de totes
aquelles persones que
han treballat per la
conservació, difusió de les Coves i que han fet i fan possible visitar-
les. L’homenatge començarà a les 17:30h amb la descoberta de la
placa commemorativa a càrrec de l’alcaldessa de Benifallet, Mercè
Pedret. El diumenge 29 d’abril, es celebrarà la tradicional Festa de les
Coves de Benifallet amb el tradicional dinar popular i paellada, que les
colles podran començar a preparar a partir de les 10 del matí. La jor-
nada també inclourà un vermut electrònic a les 12h del migdia i Ball
amb l’orquestra Prisma a la tarda.  

Des de la regidoria de Comerç de l’Aldea es valora “molt positi-
vament” la 14a edició de la Fira de l’Arròs i el Comerç que va
tenir lloc els dies 20, 21 i 22 d’abril. Una  Fira que enguany coin-
cidia amb la jornada festiva del 21 d’abril, quan  l’Aldea celebra
la segregació de Tortosa des de l’any 1983. La Fira va inaugu-
rar-la Cinta Estorach Blanch, gerent de Modes Armengol i vin-
culada al món del comerç i la moda des de l’any 1955 quan va
obrir la seua primera botiga a l’Aldea: Novedades Mª Cinta. Des
de la regidoria s’ha apostat perquè la Fira hagi estat un gran
aparador pel comerç del municipi i per això el programa d’actes
ha augmentat, tenint 45 estands de comerços i una carpa anne-
xa al pavelló firal amb 17 estands d’entitats i sala de conferèn-
cies. D’altra banda, durant aquest dies, a l’Aldea, també s’han
iniciat les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs. 

Benifallet retrà homenatge als
descobridors de les Coves Meravelles

14ena edició de la Fira de l’Arròs i
el Comerç, a l’Aldea

Demà dissabte
El cap de setmana passat

Informació amb les pràctiques agràries més
efectives de lluita contra el cargol poma

Les experiències d’aquests darrers
anys dels tècnics involucrats en la
lluita contra el cargol poma al
delta de l’Ebre, així com de repre-
sentants del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, de les comunitats de
regants, dels sindicats de pagesos,
d’organitzacions de productors i
distribuïdors de saponines, han
quedat recollides en dos fulls
informatius publicats pel Departament d’Agricultura.
El primer, específic sobre l’òptim ús de la saponina en els diferents moments del cul-
tiu. El segon, relatiu al conjunt de pràctiques agràries tant de lluita com de prevenció.
A aquests fulls, se’ls donarà la màxima difusió per assegurar que aquesta informació,
ja testada i contrastada, arribi al màxim nombre d’arrossaires. Foto: CCMA

La Guàrdia Civil desmantella 
dos punts de venda de droga

La Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de drogues a Amposta i a la
Ràpita. En el marc de l’Operació Ceràmica’, el agents han detingut un matrimoni que
regentava el primer punt de venda, i han pres declaració com a investigats a una
altra parella que s’ocupava del segon punt. Totes elles estan acusades dels presump-
tes delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. La investigació
es va iniciar al gener, quan es va rebre informació d’una persona resident a Amposta
que es dedicaria a la venda al detall de drogues i que es desplaçaria amb freqüència
a la Ràpita. Segons la Guàrdia Civil, el primer mantenia contacte amb un altre indi-
vidu que regentava un local comercial i que ja tenia antecedents per fets d’aquesta
índole. Després de realitzar unes primeres indagacions, es va comprovar que l’es-
mentat local rebia un nombre de visites “inusual” de persones consumidores de
substàncies estupefaents, les quals passaven molt poca estona al seu interior i en sor-
tien sense haver fet cap compra aparent.

Cinta Estorach va ser l’encarregada d’inaugurar la Fira, divendres passat.

Coves de Benifallet.
Diputació
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*AQUESTA SETMANA
ha començat la solta
d'aigua als canals de
l'hemidelta dret de
l'Ebre i ja s'han
començat a inundar els
primers arrossars a la
zona Delta, Prats i la
Ràpita. La inundació
dels camps dona el tret
de sortida a la campan-
ya de l'arròs i és el pas
previ a la sembra d'a-
quest cereal.

*PATRIMONIUM 2018
queda emmarcada en
dos celebracions de
prestigi com són 2018
Any Europeu del
Patrimoni Cultural i el
XX Aniversari
d’ARAMPI Patrimoni
Mundial (1998-2018) i
començarà el dissabte,
5 de maig, al matí. El
dijous dia 3, presenta-
ció a Ulldecona. 

*LA SÉNIA: primeres
Olimpíades de Filosofia.
L’Institut de la Sénia va
acollir aquesta iniciativa
en què participaren un
centenar d’alumnes de
secundària de 8 cen-
tres. 

Més notícies

El Grup Republicà ha
anunciat al Parlament
que presentarà una Pro-
posta de Resolució per
impulsar una comissió
d’investigació sobre el
projecte Castor. “El que
volem és posar llum a un
projecte que ha provo-
cat un miler de terratrè-
mols a les comarques de
l’Ebre i al Maestrat, un
projecte que costarà als
ciutadans 1.300 milions
d’euros”, ha manifestat el diputat Lluís Salvadó. L’objectiu és poder
aprovar la Proposta de Resolució per majoria i que la comissió d’inves-
tigació es crei automàticament per mandat del ple del Parlament. El di-
putat republicà ha explicat que els propers dies acabaran de parlar amb
altres grups perquè puguin sumar-se a la iniciativa i s’acabi entrant
conjuntament. La diputada Irene Fornós, que també ha presentat la
proposta, ha destacat que Esquerra Republicana ha decidit impulsar la
comissió d’investigació al Parlament després que els representants del
bloc del 155 hagin bloquejat els intents de posar-la en funcionament
al Congrés dels Diputats: “La comissió sobre el Castor s’hauria de crear
al Congrés, però els companys d’Esquerra ho han intentat i no ho han
aconseguit perquè no hi ha voluntat política per part de PP, PSOE i
C’s”. Salvadó ha explicat, a més, que ara es tenen noves proves i l’in-
forme del Síndic de Greuges que treu a la llum noves conclusions, mo-
tiu pel qual s’ha decidit tirar endavant la iniciativa ara. “Ens sembla ab-
solutament rellevant esbrinar si l’empresa va actuar amb mala fe o bé
va fer-ho amb una negligència inassumible”, ha dit Salvadó.

La Ràpita va estar present divendres passat al saló de turisme B-
Travel, que va celebrar a Barcelona una de les seues millors edi-
cions per la qualitat de l’oferta i les activitats, consolidant-se com
la fira referent en turisme d’experiències i de reserva de viatges. La
delegació rapitenca, encapçalada per l’alcalde, va poder promo-
cionar la destinació entre els operadors. El certamen va acollir per
primer cop, més enllà de la tradicional oferta de turisme d'expe-
riències i reserva de viatges, un espai per a 'start-ups'. En col·labo-
ració amb Mobile World Capital Barcelona, una part del saló (B-
Travel Pro) presenta les iniciatives de 15 'start-ups' per tal de
fomentar el debat sobre innovació i tendències tecnològiques apli-
cades a la indústria turística. 

Esquerra Republicana impulsa una
comissió d’investigació al Parlament La Ràpita, present al saló de

turisme B-Travel, a Barcelona
Sobre el projecte Castor

Per poder promocionar la destinació entre els operadors

XXV Fira de la Terrissa 
de la Galera

Des de demà dissabte fins dimarts dia 1 Amb la campanya de la renda 2017

Aquest any i per commemorar els 25 anys de la
Fira de la Terrissa de la Galera “comptarem amb
la presència del Japó, com a país convidat i
Astúries com a Comunitat autònoma, ocupant
llocs preeminents. Hi haurà demostració al torn
per part dels terrissers i ceramistes participants
a la Fira”.
La Fira s’inaugura demà i estarà oberta fins el
dimarts dia 1 de maig. Horari: matí de 10 a 14
hores i tarda de 16 a 21’30 h.
La Fira de la Terrissa de La Galera és un dels punts de trobada de referència de terrissers i ceramis-
tes d’arreu de Catalunya, l’Estat Espanyol, Portugal i el Marroc.

Les oficines territorials de l'ATC a les
Terres de l'Ebre s'estrenen 

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ajudarà a confeccionar la
declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2017 a tots els contri-
buents de les Terres de l’Ebre que ho sol·licitin, a través del servei
de cita prèvia, a l’oficina territorial de Tortosa i la compartida de
Mora d’Ebre. Les dues oficines van obrir les seves portes el passat 4
de setembre. Aquest dimecres, el secretari d’Hisenda  i president de
l’ATC, Albert Castellanos, acompanyat del director de l’agència
catalana, Eduard Vilà, i el regidor d’Hisenda de Tortosa, Marià
Martínez, han visitat l’Oficina Territorial a la capital del Baix Ebre.
L’ATC ha recaptat 3 ME, ha atès 2.152 persones i ha gestionat
9.530 expedients a les comarques ebrenques des del passat mes de
setembre.

Presentació de la proposta, per part d’ERC.
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Esteban Martin és llicenciat en Geografia i
Història, especialitat d'Antropologia, per la
Universitat de Barcelona i Màster de Guió
Cinematogràfic i Televisiu per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
La seva carrera literària obté el seu primer èxit
amb La Clau Gaudí, escrita amb la col·labora-
ció d'Andreu Carranza i venuda a més de 20
països! Ja en solitari, el van seguir: «El pintor
d'ombres» (2009), «Quan la mort venia del
cel» (2011), «El olvido» (2012) També és
autor d'obres infantils i juvenils i avui, ens pre-
senta la seva última obra: «Revolución¨.

ME: Literatura per a joves i adults? Quin seria
el teu gènere favorit?
Estaban Martin: No tinc un gènere favorit. És
cert que escriure per a joves és diferent que fer-
ho per als adults. El fet és que sorgeix una
història, i immediatament busca al seu públic.
Escriure per als joves és molt agraït.
ME: Màster de Guió Cinematogràfic i
Televisiu per la Universitat Autònoma de
Barcelona. T'has plantejat algun cop portar les
teues novel·les a la petita o gran pantalla?
Dono fe que s'ho valen!
EM: (riu) Això no depèn de mi. La meva feina
és equipar una bona història, una bona novel·la
que interessi al lector. És cert que molts diuen
que les meves novel·les són molt cinematogrà-
fiques i pot ser que sigui així, ja que el cinema
és una de les meves passions i, per formació,
penso en imatges. Però el cinema és un altre
llenguatge, i que s'adapti una novel·la meva,
com dic, no depèn de mi. Hi ha d'haver algú
que cregui que és així i la porti a la pantalla.
ME: Parlem d'una saga «Sanada», que al Japó
ha tingut força èxit i el que avui és el teu últim
conte: «El Mago de Cracòvia». Un gran mag,
que en arribar a un camp de concentració, va
començar a canviar les coses amb un somriu-
re...
EM: Sanada és una saga de samurais que té a
un nen occidental com a protagonista. Passen
moltes coses i funciona molt bé, no només
entre els joves, sinó entre adults. El mag de
Cracòvia és una altra història.
La història de Jacob, és una història d'amistat,
de màgia, d'il·lusió, de lluita, de ganes de viure,
i del fet de sobreposar-se a una situació molt
dura i inhumana. Estic molt satisfet d'aquest lli-

bre que a més, està de lectura a les escoles.
ME: Unes obres que han estat traduïdes a
l'anglès, alemany, holandès, xinès, portuguès,
italià, txec, polonès, japonès, coreà, rus, lituà,
turc, bufa!... Aquí va lo de «Nadie es profeta
en su tierra?
EM: Sí que sóc profeta a la meva terra! Els
meus llibres es venen molt bé i fins i tot hi ha
que han figurat a les llistes dels més venuts! Les
edicions a l'estranger, i la seva repercussió, ha
estat un regal amb el qual no comptava, i del
que n'estic molt content.
ME: Parlem d'uns dels teus llibres: la Clau de
Gaudi i El pintor d'ombres.
Amb ambdós el «Codi Da Vinci,» es queda
curt... Els carrerons de Barcelona de principi de
segle amb endevinalles per resoldre un miste-
ri, modernisme, lògies i ... Antoni Gaudi! I per
l'altra banda, amb la teua obra El pintor d'om-
bres, ens trobem amb Picasso, Jack
l'Esbudellador, Sherlock Holmes, assassinats,
prostitutes i l'inici del cubisme amb «Les sen-
yoretes d'Avinyó» de Picasso... Apassionant!
EM: La Clau és un llibre que té ja deu anys. El
vaig escriure en col·laboració amb un altre
escriptor i que se segueix venent. És molt entre-
tingut i, com dius, conté molts misteris, que no
desvetllaré per si encara hi ha algú que no l'ha
llegit (riu). Personalment estic més satisfet del
segon: El pintor d'ombres; una història amb
Picasso, Jack l'Esbudellador i Sherlock Holmes a
la Barcelona de principis del XX. També s'ha
venut molt bé a l'estranger i és una història
molt més rodona.
ME: Ara parlem de «Revolución», un llibre

que ens submergeix en el segle XV, amb una
crisi que va afectar l'Europa Occidental i espe-
cialment Catalunya.
EM: El gran tema és la llibertat, l'anhel de les
dones i homes per ser lliures, per ser protago-
nistes i no objectes de la història. L'esperit rebel
que mou als meus personatges per millorar les
seves vides, i el món en què viuen enfrontant-
los a un poder opressor que no vol canvis, ni en
les vides, ni en la mentalitat de les persones.
ME: Amb «Revolució» has trigat cinc anys i
has dut a terme una minuciosa recerca. No em
puc estar de preguntar-te: «Revolució" és una
novel·la que ens parla de la lluita del poble per
conquerir el govern i, al mateix temps, un
homenatge que fas als llibres per transformar
el món?
EM: Hi ha tres trames principals explicades a
través de personatges de ficció. D'una banda la
lluita dels remences per alliberar-se dels mals
usos i d'estar lligats a la terra, a través de dos
germans. La segona trama és la lluita del poble
per a conquerir el govern municipal que està en
mans d'una oligarquia que s'ha convertit en
una classe extractora, que copa els càrrecs, i no
vol que el poble sigui amo del seu destí. i, final-
ment, a través de Guillermo de Magúncia, la
introducció de la impremta a la Corona
d'Aragó. Guillem surt d'una guerra i es veu
embolicat en una altra quan arribada a
Barcelona...
ME: «Revolució» una novel·la que s'ha gestat
ara fa cinc anys, però que està més viva que
mai, perquè destaca una crisi social.
EM: Vaig començar a llegir sobre la guerra civil

catalana del segle XV, i em va semblar tan inte-
ressant que vaig pensar que bé mereixia una
novel·la. I van començar a sorgir personatges
de ficció, grans personatges immersos en els
conflictes de la història. Lo més complicat va ser
barrejar personatges reals amb personatges de
ficció i fer que tot quadri i que resulti interes-
sant; és a dir, que emocioni al lector i que tingui
el desig d'arribar fins a l'última pàgina.
ME: Tortosa i la seva Vegueria regulada per un
règim sociopolític (Carta de Poblament de
1148 i el Llibre de les Costums Escrites), no
patia els mateixos efectes?
EM: Estem al final de l'edat mitjana, en una
societat estamental en mans dels poderosos i
on el poble no compta, excepte per arrencar-li
el fruit del seu treball i estar sota el domini d'a-
questes classes extractores, tant aquí, com a
Barcelona o en altres llocs d'Europa. De fet, la
ciutat de Tortosa és molt important dins de la
novel·la, hi ha esdeveniments definitius que
s'expliquen i que determinen alguns fets de la
guerra. A més, sabies que Tortosa és una de les
primeres ciutats a tenir impremta? Aquí va tre-
ballar Spindeler, un impressor que, anys des-
prés, estamparia a València «Tirant lo Blanc»!
ME: Agraeixo el paper que li dónes a la dona,
ja que és prou conegut que en aquesta època
a les dones se les esmentava en relació al pare
(abans de casar-se), i en relació al marit (si
eren casades o vídues). Les dones estaven
destinades al matrimoni, programat per la
família, i a la procreació de fills, o algunes eren
recloses als monestirs, amb vocació o sense.
Però aquí entra Àgata, "la Geperuda"...
EM: Efectivament, les dones són molt impor-
tants a la meva novel·la. Elles són les que, en els
moments difícils, troben les millors solucions i
fan avançar la història. No només la Geperuda,
que és el personatge que més m'agrada, sinó
totes les altres; esclaves, prostitutes, reines, filles
de comerciants, etc. Difícilment Guillem de
Magúncia, un home que vol omplir el món de
llibres amb el desig que la gent pugui alliberar-
se de la superstició, el fanatisme i la manipula-
ció per part dels qui tenen el poder, i fan servir
al poble per al seu propi benefici, podria
avançar en els seus desitjos, de no ser per la
seva dona. La història de les dones és la d'una
llarga lluita per la visibilitat i el segle XXI o és el
segle de les dones, o ens n'anem tots en orris.

  

Esteban Martin
ESCRIPTOR

El segle XXI, o és el segle de les dones, o ens n'anem tots en orris

Isabel Carrasco
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Recordo fa 15 anys que el president del SP i SP, en la
darrera jornada del campionat a Preferent, quan l’e-
quip ja havia consumat el descens a Primera regional,
va decidir no desplaçar-se perquè a l’autocar només
hi havien deu jugadors....la sanció, en ser dins de les
3 últimes jornades, va ser un altre descens, en aquest
cas a Segona regional, i dos anys sense pujar. 
El Tortosa visitarà, en 15 dies, l’Andorra, dins de les
darreres 3 jornades de la lliga. Estic segur que anirà a
jugar i que, d’una forma o una altra, competirà dins
de les seues possibilitats. I que tot el que s’ha pogut
dir de no anar a Andorra o de retirar l’equip hagin
pogut ser comentaris en calent dins del vestidor o
prop d’ell que no tenen més importància. I és que la
desfeta seria grossa en una temporada en què pitjor
no es podien fer els coses. 
D’altra banda, sembla que aquesta setmana ja es per-
ceben moviments per buscar president i directiva. La
possibilitat d’una persona que podria ajudar a apun-
talar la directiva que pugués quedar és certa però cal
esperar un parell de setmanes per saber si pot arribar
a ser la solució. Mentrestant, Ascó i Rapitenca ja
creen noves estructures i ja perfilen el seu futur.

Michel 

Nou capítol

Setmana de llibres: Sant Jordi. Gairebé tots els princi-
pals clubs ebrencs tenen la història del seu club. Però el
de la Rapitenca encara no ha vist a la llum i de moment
no sembla que estigui ni en fase embrionària. 
A S. Bàrbara, César Roig ja va publicar el llibre del 75è
aniversari i ara treballa pel del centenari. També
l’Alcanar prepara el del centenari. Altres clubs ja tenen
la seva història escrita: Amposta (75 i 100 anys), la
Cava, Jesús i Maria, Perelló, Ametlla, Catalònia,
Campredó, Ulldecona i el desaparegut CD Móra
d’Ebre. Un servidor també ha publicat la història del
club del meu poble -75 anys de futbol senienc- i la pre-
sentació va fer-la ‘Pichi’ Alonso, explicant com anècdo-
ta que el futbol va arribar a la Sénia per un senienc que
vivia a Argentina i que li va escriure a la seva núvia. Un
servidor va aconseguir la carta i va reproduir-la al llibre.
L'autor dels llibres de la història del Tortosa i del
Catalònia va ser Enrique Viñas i que també publicava la
història de tots els clubs al setmanari Minut 91. Estic
segur que el seu gran treball, recopilant la documenta-
ció de tots els nostres clubs, va donar-li més vida i això,
a la vegada, ha servit a altres clubs per a escriure llibres
posteriors. 
És curiós també el treball de César Roig a Santa
Bàrbara. Un dia, a casa, va obrir un calaix i es va trobar
un munt de records del seu pare, que tenia del seu
club. Li va picar la curiositat i va començar a investigar
i així va fer el primer llibre, del 75è aniversari. I ara
publicarà el del centenari. 
Animo a la Rapitenca i altres clubs que no tenen la
història escrita perquè la publiquin. Un llibre és un tre-
sor i més si és de futbol.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Llibres del futbol ebrenc

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE

L’EBRE, a les 20.30 h, transmissió del 
Rapitenca-Martinenc. I després, a les 22.30 h, anàlisi

de la jornada. 
Resums amb els gols: Ascó-Figueres, Rapitenca-

Martinenc, la Cava-Camarles, Catalònia-Cambrils U,
Olimpic-Ampolla, Alcanar-S Jaume, 
Pinell-Arnes i Masdenverge-Vilalba. 

22.35 h

La junta del Masdenverge ha decidit buscar un revulsiu per a les cinc jornades que
falten. Toni Sánchez deixa de ser el tècnic i Aitor, porter ara lesionat, agafarà l’equip.
El Masdenverge només ha sumat 6 punts en 12 jornades d’una segona volta en què
ha jugat 11 partits a casa. D’altra banda, també ha hagut relleu a la banqueta, en
aquest cas del Perelló B. Un tècnic de la casa, Manolo Marsal ‘el peruano’, serà el mis-
terdel filial perellonenc per al que queda de lliga a la Quarta catalana.

Aitor Roiget, nou tècnic del Masdenverge

L’Ascó va guanyar al camp del Reus B
(1-2) i, d’aquesta forma, segueix amb op-
cions de lluitar per la quarta plaça i poder
jugar la promoció. Està a dos punts. Demà
dissabte (18 h) rebrà el Figueres, una nova
final. Per conservar possibilitats d’entrar
en la promoció d’ascens, ha de trencar la
sequera de triomfs a casa: ha de guanyar.
D’altra banda, aquesta setmana s’ha fet

oficial que el calero Àlex Gómez és el nou
coordinador del futbol base del club, subs-
tituint a Jordi Barrufet i Jordi Salayet. Així
mateix, ahir es va fer oficial la renovació
del mister del primer equip, Santi Castille-
jo. A els fotos, Santi i Àlex Gómez aparei-
xen amb el president, Andreu Muñoz.

L’Ascó està viu en la lluita
TERCERA DIVISIÓ. DEMÀ DISSABTE, PARTIT NOVAMENT CLAU, CONTRA EL FIGUERES (18H)

Va guanyar al Reus B i es troba a dos punts de la quarta plaça, a manca de 3 jornades

Canal TE

DIUMENGE 20.30 H

Canal Terres de l’Ebre ofe-
rirà diumenge, a les 20.30
hores, el partit Rapitenca-
Martinenc. Després, pas-
sades les 22.30 hores,
començarà Minut 91.

El Tortosa va perdre per golejada al camp
del Borges (5-0). La nota positiva és que
falta una jornada menys per al final d’una
temporada calamitosa. Diumenge al matí,
visitarà el Lleida B. És la darrera setmana
per poder fitxar i els intents per ampliar la
plantilla, que són complicats, s’esvaeixen.
Segons la situació del juvenil, en la promo-
ció, podran anar-hi juvenils amb el primer
equip en les properes jornades. L’important
és acabar. Una setmana més i segueix sense
haver-hi president. 

Una setmana més 
i una menys...

CD TORTOSA

Dimarts es va presentar la VI jornada de Futbol
Femení de TERRES DE L’EBRE. Segons nota de
premsa de la delegació eberenca d ela Federació
Catalana de Futbol, la Jornada de Futbol Femení
se celebrarà de manera simultània a les 14 seus
federatives el proper 1 de maig amb l’objectiu de
promoure el futbol entre les noies amb edats
compreses entre els 6 i els 14 anys que no siguin
practicants habituals d’aquest esport. A la presen-
tació van estar-hi Joaquin del Pino, delegat de la
Federació Catalana de Futbol a Terres de l’Ebre,
Miquel Piñol, subdelegat, Secundino Arrastraria,
delegat del futbol femení a l’Ebre, Carme Valls,
Directora de l’Institut Català de les Dones a l’Ebre
i Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa. 

Jornada de Futbol Femení de Terres de l’Ebre

EL DIMARTS, 1 DE MAIG, A L’ESTADI JOSEP OTERO

Tal com vam avançar fa dues setmanes,
Agustí Zaera torna a la Rapitenca i serà el pro-
per coordinador esportiu del club, des dels pa-
tufets fins el primer equip. La incorporació de
Zaera refà l’estructura esportiva però no la va-
ria. Segons comunicat del club, Enrique Lucas
seguirà de coordinador del futbol base i Fer-
nando Garcia de secretari tècnic del primer
equip i del filial. D’aquesta forma, tot s’ha pogut encaixar. D’altra banda, el
primer equip va fer un pas endavant en la seua impressionant  segona volta.
Va guanyar a Balaguer amb gols de l’ampostí Peque, jove del filial (0-2).
Diumenge, 12 h, els rapitencs rebran el Martinenc.

Zaera, nou director esportiu 
de la Rapitenca

UE RAPITENCA

El tècnic Santi Castillejo ha renovat. A la dreta, Àlex Gómez, nou coordinador del futbol base.
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El Batea, després de dues derrotes, necessitava la victò-
ria i més davant d’un rival directe, el Roda de Berà. Els
d’Àlex Curto van guanyar 3-1 i, amb el triomf, estan fora
de les compensacions. Però queda molt i cal seguir llui-
tant per evitar-les. Des de Batea, del partit, es deia que
“el Roda va començar millor, tenint el control del joc.
Però sobre el minut 20, el partit es va igualar i gràcies a
una jugada per banda, Marc Vilarroya va fer l’1-0. Acte
seguit, amb llançament magistral de falta, Vilanova acon-
seguia el 2-0 que donava tranquil.litat després d’un mal
inici”. La lesió de Vilanova va ser un contratemps per a la
represa quan el Roda, aviat “va marcar de penal el 2-1.
Els rodencs van fer canvis ofensius i van anar a buscar
l’empat. La veritat és que vam patir. L’encert del porter
Marc Castellví va evitar ocasions del Roda. No va ser fins
avançada la represa quan amb un gol olímpic de José Luis
va arribar el 3-1 que va sentenciar una victòria molt im-
portant, amb doble valor, contra un rival de la nostra lli-
ga. Tot i les baixes i que vam haver de patir, vam poder
sobreposar-nos i assolir una gran victòria”.

Victòria amb doble valor del Batea

CONTRA UN RIVAL DIRECTE, EL RODA DE BERÀ (3-1)

La Cava va guanyar, amb gol de Ferran al 92, a Torre-
forta i amb els 3 punts surt de la zona de descens directe,
després de moltes jornades. La lluita continua per evitar
possible compensacions. De moment, cal considerar que
en poder haver 3 i, per tant, 7 descensos. Però, tot i
aquesta adversitat, la zona de salvació està a cinc punts.
Esperances per a salvar-se. La Cava té equip ara per poder
guanyar els partits que manquen. Demà dissabte, rebrà el
Camarles i després afrontarà dos desplaçaments: a la Sé-
nia i Ulldecona. El porter Escrich va debutar i s’afegeix als
fitxatges fets durant la segona volta: Braihan, Barragan,
Ruben del Barrio, Alvaro, José Mari i Sani. 

Gol d’or de Ferran, per a la Cava, al
camp del Torreforta (0-1)

EL PORTER ESCRICH (TORTOSA) VA DEBUTAR

L’Ulldecona va visitar el cuer, el Torredembarra, equip
immers en un espiral de dificultats des de fa setmanes
quan va marxar el tècnic i bona part de la plantilla. Des
de fa unes jornades juga amb juvenils i en algun partit ho
ha fet amb només 10 jugadors. 
L’equip de Teixidó no va deixar escapar l’oportunitat de

sumar els 3 punts (0-3). El partit no va tenir més història.
Gustavo, de falta, va marcar al minut 2 i Albert Castell va
fer el 0-2 poc abans del descans. No va haver-hi massa
ritme de joc i la represa va ser prou ensopida, fins el final
quan Gustavo va establir el 0-3. L’Ulldecona, cinquè, a
dos punts del quart, rebrà diumenge el Torreforta. Albert
Arnau tornarà després de la sanció. 
L’anècdota va ser que no estaven els banderins i el par-

tit va començar amb retard fins que es van poder trobar i
posar. 

L’Ulldecona no perdona

2A CATALANA. TRIOMF A TORREDEMBARRA (0-3)

El Móra la Nova va
guanyar el Santa Bàrbara
(3-1) i amb l'empat de la
Pastoreta al camp de l'Ico-
mar, del grup 2, ja és ma-
temàticament equip de Se-
gona. No es va poder
celebrar l'ascens al camp,
dissabte, tot i que virtual-
ment ja estava assolit, per-
què el partit de la Pastore-
ta va acabar a les 22 hores,
quatre més tard que el dels
moranovencs. Gran tem-
porada, com la de l'Ampo-
lla, de rècord, i un equip
que ha estat el dream te-
am moranovenc, aconse-
guint, amb un gran grup
humà i esportiu, dos as-
censos consecutius. La tor-
nada de Frede a l'equip i,
amb ell, la incorporació de

jugadors de categories su-
periors com Barrufet, Ba-
tiste o Agustí, amb la recu-
peració de Fuertes, han fet
un equip molt potent
ofensivament i equilibrat
en defensa, amb un gran
porter: Ferran. Bona feina
també de Lizaso, mister
vertebrador del grup. A
manca de cinc jornades,
segon ascens seguit. I no-
més 3 derrotes en gairebé
dues campanyes. Una fita
històrica per al Móra la
Nova, club que creix (amb
més equips al futbol base)
i també per a la població.
Il.lusió i orgull morano-
venc.
Davant  el Santa, el Mó-

ra la Nova va poder decidir
en els primers 25 minuts,

amb 4 opcions clares. Des-
prés el Santa va igualar el
partit i va tenir una ocasió
amb un tret exterior que
va evitar Ferran, porter lo-
cal. Els planers van recla-
mar un penal per unes
mans de Barrufet. Era pe-
nal.
A la represa, el Santa va

avançar-se arran d'un cór-
ner, amb autogol local. El
local Frede, acte seguit, va
empatar. Amb l'1-1, el
Santa va enlairar-se en el
partit i va tenir fases de
domini i algunes aproxi-
macions. Però el Móra la
Nova, tot i estar un xic
cansat d'una temporada
frenètica, té pòlvora i arran
d'una falta lateral, Genís
va desviar la pilota i va

marcar el 2-1. Al final, el
Killer, també de rècord,
Agustí, va establir el 3-1. El
Móra la Nova ja ha superat
els 100 gols.
El Santa, equip molt jo-

ve, va estar molt bé en el
partit però una vegada
més la contundència del
Móra la Nova va valdre-li
la victòria. I ja gaudir de
l'ascens.

El Móra la Nova ja és equip de Segona catalana

3A CATALANA. AMB LA VICTÒRIA CONTRA EL SANTA BÀRBARA (3-1), ASCENS CONFIRMAT 

El Gandesa, tercer, afrontava un partit clau al camp del
líder, el Cambrils Unió (2-1). Segons el tècnic Guillermo
Camarero, “va ser un partit en què mereixiem puntuar.
Però vam pagar cars 15 minuts de la primera meitat en
què no vam estar dins del partit”. Camarero afegia que
“vam començar bé, dominant, tot i que cal dir que el
Cambrils va tenir les dues primeres opcions. Arran d’un
lliure indirecte a la frontal, Cristian va fer el 0-1. Però lla-
vors, els dos equips vam entrar en una fase de nervis i
vam caure en aquest parany, quan no era lògic perquè te-
níem el control de la pilota i anàvem guanyant. No obs-
tant, del minut 30 fins al descans no vam estar centrats.
El Cambrils va empatar. Vam estar protestant si hi havia
fora de joc. I no vam estar per la feina. Poc després, apro-
fitant una errada nostra en la inciaició, ells van marcar el
2-1”. La represa, segons Guillermo, “va ser un mònoleg
nostre, amb domini del joc. Vam passar, amb els minuts,
a jugar amb defensa de tres i si bé no vam poder crear
ocasions clares, perquè ells defensen força bé, en vam
tenir un parell de clares, principalment una d’Ubalde al fi-
nal quan la pilota va anar al pal. Lamentar els 15 minuts
fatídics de la primera meitat. De la resta estic content, tot
i perdre. Ara queden cinc finals. Hem de guanyar-ne 4 sí
o sí, contra Hospitalet, Morell, Torreforta i Torredembarra
i contra l’Amposta, espertant que ells, a més, punxen en
un altre partit. Considero que encara tenim opcions”. Di-
lla i Genís van ser les baixes a Cambrils. 

El líder frena al Gandesa

TRIOMF DEL CAMBRILS UNIÓ (2-1)

El Cata va guanyar al camp del Reddis(1-3). Està lluny
encara per poder evitar possibles compensacions. Però
vol sortir, com a mínim, del descens directe. El tècnic Nan-
do Garcia, deia que “és un orgull entrenar aquest equip.
Hem passat un any complicat però, tot i estar en zona de
descens, la il.lusió, el compromís i el sacrifici en els entre-
naments i en els partits em fa estar molt satisfet”. Del
partit a Reus, Nando deia que “va ser molt obert, davant
d’un Reddis que és un equip jove però amb jugadors amb
qualitat. Al primer temps vam tenir més encert i Lluís i Es-
coda, amb un golàs, van marcar el 0-2. Ells es van quedar
amb deu però Miquel va salvar diverses rematades seues
amb perill. A la represa, ens van apretar però vam sofrir,
fent un gran desgast, fins que va arribar l’1-3 amb una
centrada de Toni. Després, ja vam tenir altres opcions,
fent dos pals i evitant-les Fuertes, un gran porter”. 

Tercera victòria seguida del Cata

VA VÈNCER EL REDDIS (1-3). DEMÀ REBRÀ EL LÍDER

La Sénia, que portava quatre victòries seguides, va em-
patar a casa amb un Camarles que va avançar-se als 20
minuts amb el 0-3 i que va tenir altres opcions. Però la
Sénia, amb l'1-2 de Zaragoza, va entrar en el partit i va
reduir distàncies amb el 2-3, de Callarisa, el pichichi, quan
vatransformar un penal. La Sénia va enlairar-se i el Ca-
marles va perdre tensió. Llavors va ser la Sénia qui va dis-
posar de possibilitats per marcar algun gol més. La repre-
sa, després del gran ritme de la primera meitat, va ser més
travada. La Sénia va empènyer i va fer treballara Aitor,
porter visitant, assolint l'empat després d'una jugada de
Capi que va culminar Callarisa. Els seniencs es van quedar
amb deu per l’expulsió de Zaragoza. La vermella va ser
massa càstig. En els darrers minuts va ser el Camarles qui
va disposar de possibilitats per marcar el 3-4. Al final, em-
pat a 3 i gran partit entre dos equips capdavanters a la
taula. El Camarles és quart i la Sénia, ja més lluny de les
compensacions, és sisena. La bona notícia per al futbol
senienc fou que va acabar jugant amb diversos juvenils. 

La Sénia remunta un 0-3, contra el
Camarles, en un gran partit

EL KILLER CALLARISA LIDERA LA REACCIÓ (3-3)

L’empat de la Pastoreta 
a Icomar va fer que 
el Móra la Nova fos
equip de Segona

dissabte a les 22 h.

Pastoreta (3-3)

L’Amposta va guanyar la Pobla B (2-0) i segueix aspirant
a tot. Dos gols de Carles, a la represa, van valdre el triomf.
El tècnic Albert Bel: “estic molt satisfet per la forma en què
vam assolir la victòria. Sabíem de la importància del partit,
coneixent el resultat del Cambrils U-Gandesa, i també sa-
bíem que el rival era complicat, format per jugadors joves,
sortits del Nàstic, i que són competitius. Va ser un partit
que havíem de madurar i que vam saber fer-ho. La prime-
ra meitat va ser igualada, tot i que vam tenir les primeres
opcions i vam dur el pes del joc. Però va ser a la represa
quan vam fer un pas endavant i ells van haver de fer-lo
enrera. Vam tenir aquesta paciència per desgastar el rival
i, a més, no vam cometre errades que puguessin propiciar
transicions seues, el seu punt més fort. Fruit del treball,
una acció de Marc va suposar l’1-0, de Carles. I acte se-
guit, una jugada d’Ivan va habilitar a Carles que va marcar
el segon. Victòria convincent i satisfacció per l’autoexigèn-
cia de tot l’equip. Queden cinc finals i ara s’ha de treballar
més que mai per poder aspirar a tot, tal com estem”. Jo-
natan Tomàs, sancionat, i Medina foren baixa. Aleix, lesio-
nat, fou substituït als primers minuts. “L’equip es va refer
i tots els jugadors demostren que estan força implicats”. 

Pas endavant de l’Amposta

ÉS SEGON A DOS PUNTS DEL LÍDER (2-0)
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Durant la jornada electoral que diumenge es va viure a l’Aube, per saber qui seria el
nou president, es va disputar el partit entre el Jesús i Maria i el Sant jaume (2-0). Victòria
del J. i Maria, 12ena seguida, forjada a la segona meitat, quan Flore i Sufiane van acon-
seguir els gols. El partit va començar amb una forta pressió local. Fruit d’aquesta, Sufiane
va robar prop de l’àrea rival i va tenir una opció. La pilota va llepar el pal. Amb els minuts,
el partit es va igualar i també travar. El Sant Jaume, tot i no trobar-se còmode en un derbi
massa directe i en el que no trobava espais, va avisar amb un parell d’ocasions, la més
clara una de Murri que va evitar Elliot, porter local. A la represa, el partit va seguir travat.
El Sant jaume va tenir la seua gran ocasió amb rematada d’Eric al pal. El J. i Maria, més
insistent amb els minuts, va obrir el partit amb el gol de Flore, amb rematada amb el cap
habilitant el cos per poder fer-la. Un minut més tard, el visitant Agustí va poder empatar.
De l’1-1 es va passar al 2-0, amb el gol de Sufiane. Els de l'Aube segueixen sent de rè-
cord. Líders de la segona volta. Dani Cruz i Cristian, per un accident, no van poder estar.

12 de 12: el Jesús i Maria segueix sent de rècord

3A CATALANA. VICTÒRIA CONTRA EL SANT JAUME, A LA REPRESA (2-0)

El Corbera va fer un gran pas per la permanència en guanyar a l’Aldea (2-3). Segons
Bartolo, tècnic local, “vam començar molt bé, fent Jonatant l’1-0 amb un gol olímpic. Però
el Corbera va empatar poc després. Llavors, en possible fora de joc, vam marcar el 2-1. El
partit, però, estava obert. A la represa, el Corbera, amb més convicció, va empatar a dos
i després va fer el 2-3. Vam intentar-ho però no vam poder empatar, tot i tenir opcions
com una rematada de Robert al pal. Res a dir. Vam cometre errades no habituals, per man-
ca de concentració, i vam pagar-les. I el Corbera em va agradar molt. Es va notar un plus
per la necessitat de victòria”. Robert Costa, del Corbera: “va ser un partit amb alternatives
i ocasions per als dos equips, en què podia haver guanyat qualsevol dels dos i en què l’em-
pat no hagués estat injust. Ells es van avançar amb un gol olímpic però vam reaccionar
empatant, tot i que després ens van fer el 2-1 en un clar fora de joc. A la represa vam fer
canvis ofensius i ens van anar bé, tot i que ells van poder sentenciar. Però nosaltres vam
tenir més encert, marcant dos gols que ens van donar una victòria vital per salvar-nos”. 

Un Corbera necessitat sorprèn a l’Aldeana

ELS ALDEANS FEIA SET JORNADES QUE NO PERDIEN (2-3)

Segons Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla: “vam co-
mençar bé, fent Samu l’1-0, dominant i jugant al camp ri-
val. Però teníem la defensa avançada i el Godall, amb
llançaments directes del porter buscant el punta i l’esque-
na dels centrals nostres, va fer sensació de perill. Així, tot
i que Samu va marcar el 2-0, ens va fer el 2-1. A la repre-
sa, vam tornar a estar bé i una bona jugada col.lectiva va
culminar-la Gallego amb el 3-1. Ens vam acomodar i el
Godall va fer el 3-2. Samu completava el hat-tric amb el
4-2. Vam atacar massa oberts i el Godall faria el 4-3 arran
d’una falta lateral i va crear incertesa fins el final”. Joan
Subirats, del Godall: “va ser una llàstima: marcar 3 gols al
camp del líder i no puntuar. He de destacar l’equip perquè
va saber reaccionar a totes les vegades que l’Ampolla es
va posar per davant. I al final, amb el 4-3, ells van acabar
demanant l’hora perquè vam tenir opcions, com un pal de
Jofre. La seua pegada, amb menys ocasions, va decidir”.

L’Ampolla acaba patint

EL GODALL VA VENDRE CARA LA DERROTA (4-3)

El R Bítem va guanyar a l’Olímpic amb un gol a darrera
hora de Campanals (2-1). Segons Parra, “molt bon partit,
molt obert, entre dos equips que vam buscar jugar la pilota
i que vam tenir ocasions. L’àrbitre va perjudicar a tots dos,
sobre tot a l’Olímpic quan a la represa no va xiular-li un pe-
nal clamorós”. Andreu Cano, de l’Olímpic: “tot i que sabíem
que el R. Bítem és un equip que juga combinatiu, a la prime-
ra meitat no vam adaptar-nos i ells van estar millor, més ben
col.locats i dominant el joc. L’1-1 al descans va ser molt po-
sitiu, tal com havia anat la primera part. A la represa vam mi-
llorar. Vam ser més l’equip de les darreres jornades i vam te-
nir més presència, disposant de moltes ocasions que Juanjo
va evitar. Vam fer un pal i també cal dir que, si bé l’àrbitre va
xiular dos fores de joc a l’equip local al primer temps que no
eren, al segon no ens va xiular a favor un penal escandalós.
De poder fer l’1-2 es va passar al final al 2-1, arran d’una in-
decisió nostra. Penso que el resultat no va ser just”.

El més just era l’empat

R BÍTEM-OLIMPIC (2-1)

El Perelló va guanyar el Vilalba en temps afegit, amb gol
de Vicent (2-1). És sisè mentre que els terraltins tornen a
caure en descens directe. Segons Molinos, del Perelló, “par-
tit molt travat, a la primera part més domini nostre però sen-
se crear opcions, fins que poc abans del descans, Joab va fer
un golàs, des de 30 metres. A la represa vam estar fatal,
molt apàtics. Pitjor partit de la lliga. I el Vilalba, sense fer
massa perill, va empatar. En afegit, més amb el cor que amb
el cap, arran d’una acció a pilota aturada, Vicent va fer el 2-
1. La victòria va ser el més positiu davant d’un Vilalba que
va fer el seu partit i que va estar prop de puntuar”. Des de
Vilalba deien que “a la primera meitat, el Perelló va dominar
però sense crear opcions, fins el tret llunyà que va suposar
l’1-0. A la represa, no va haver-hi un dominador. El partit es-
tava incert i Quim, amb un bon gol, va empatar. Ja teníem
l’empat però en la darrera jugada, una falta penjada va ser
el 2-1. Una llàstima. Seguirem lluitant i treballant”. 

El Perelló guanya en afegit

EL VILALBA JA ACARONAVA UN EMPAT QUE ERA VITAL

L’Ametlla va guanyar l’Alcanar i ja té la permanència gai-
rebé assegurada matemàticament (2-1). Segons Subi,
“vam començar tenint més la inciativa i fent un parell d’a-
rribades, mentre l’Alcanar va jugar més a la contra. Van ser
ells, amb un gran gol, els que van marcar. Ells van tenir una
altra opció invalidada per un fora de joc que potser no era
i nosatres també en vam tenir una abans del descans. A la
represa, amb els minuts, nosaltres vam fer un pas avant.
Héctor, amb un gran gol, va empatar. El partit es va trencar
i l’Alcanar va poder fer l’1-2. De l’1-2 vam passar al 2-1 i
a una victòria que ens dóna molta tranquil.litat per afrontar
el que queda”. David Burgos, de l’Alcanar: “primera meitat
amb domini nostre i amb més opcions, a més del gol es-
pectacular d’Oriol. A la represa, vam perdonar el 0-2 i això
va donar vida a l’Ametlla que va acabar remuntant. Con-
tent del treball i cal valorar el fet que van jugar dos juvenils
d’inici i dos més a la represa. Important per al futur”. 

Tranquil.litat per als caleros

TRIOMF CONTRA L’ALCANAR (2-1)

L’Arnes surt del descens 

VA SUPERAR UN RIVAL DIRECTE, EL MASDENVERGE (3-0)

El Pinell necessitava la victòria per tenir opcions de sal-
var-se i va obtenir-la a Roquetes. Primer temps on els visi-
tants, més posats, van tenir més domini i opcions fent el
0-1 amb un penal (45') en una jugada en què el jugador
local, Valls, tot i fer intenció, amaga finalment la cama i no
contacta del tot amb el rival. Cadavid va transformar-lo i
va fer un 0-1 que era just al descans.
A la represa, el Roquetenc va fer un pas avant, amb 3

canvis, però el partit seguia controlat pels pinellans fins els
darrers minuts quan els locals van abocar-se i van tenir
dues opcions que, Aaron, porter debutant amb el Pinell,
va evitar. Al final, 0-1 i 3 punts d'or pels terraltins.

Amb el Pinell també va debutar Jonatan, davanter que
va estar a la Canonja i que va fer bones sensacions, prin-
cipalment a la primera meitat. Els pinellans rebran diu-
menge a l’Arnes, en el derbi terraltí, en una jornada clau
perquè s’enfronten els quatre darrers classificats. 

3 punts vitals per al Pinell

A ROQUETES (0-1)

Segons Roger, tècnic de l’Arnes, “partit molt important en
què vam estar molt ben posats des de l’inici, pressionant dalt
i marcant Raúl un gran gol que fou l’1-0. Al final de la pri-
mera meitat i l’inici de la segona, control del Masdenverge
que va poder jugar un xic més còmode. Però vam estar molt
ferms en defensa i va ser llavors, avançada la represa, quan
vam poder contraatacar i així, en 5 minuts, Raul, completant
el hat-tric, va decidir amb dos gols que foren el 3-0. Triomf
valuós, a còpia d’estar ben concentrats. Estem fora del des-
cens directe i això ens fa eure que hem de seguir lluitant però
que dependriem de nosaltres ara mateix”. Des de Masden-
verge admetien que “l’Arnes va merèixer guanyar. Per inten-
sitat ens va passar per sobre en un partit en què vam inten-
tar-ho però ells estan molt més ben adaptats al camp i van
jugar amb més tensió. Ara afrontem una final contra el Vilal-
ba”. El Masdenverge ha sumat 6 punts en 12 partits a la se-
gona volta (11 a casa). Toni Sanchez no continua.

La candidatura de Gilabert guanya les eleccions de la UD Jesús i Maria

La UD Jesús i Maria va viure una jornada històrica aquest diumenge amb les eleccions a la presidència. La candidatura de Juanjo Gilabert, la con-
tinuista, va vèncer amb 52 vots, per 24 de la candidatura de Mario Ródenas en uns comicis en els que van votar 74 de 87 socis que podien fer-
ho. Diumenge per la nit, a Canal Terres de l’Ebre, a Minut 91, la jornada electoral de la UD Jesús i Maria va ser protagonista amb la presència d’un
dels candidats, Mario Ródenas, i d’Ito Galve, director esportiu del club. Ródenas va dir que “accepto el resultat, tot i que m’esperava que fos més
ajustat. Han hagut socis que per davant van dir una cosa i després n’han fet una altra. Però cap rancúnia a ningú. Felicitar els guanyadors”. Mario
també va dir que “per presentar l’altra candidatura, primer havien d’haver dimitit. I no ho han fet. Però no impugnarem”. Ródenas també va as-
segurar que David Torres, ara a la Cava, no estava darrera de la seua candidatura “en absolut” i va lamentar les paraules que segons ell, havia tin-
gut Gilabert, el guanyador, a un membre de la seua candidatura al que, segons Mario, el president que continuarà al càrrec va dir-li, una vegada
es van saber els resultats, “què us pensaveu, què no guanyariem?”. Segons Mario, “això no és correcte, ni esportiu i no ens va agradar”.

Recuperació
de partits

El proper dimarts, dia
1 de maig, es recupe-
raran els dos partits
pendents a la Tercera
catalana. Es jugaran el
Perelló-J i Maria (de la
jornada 18) i el Vilalba-
Aldeana (de la 20).
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4A CATALANA PATINATGE ARTÍSTIC

El partit entre el Flix, un
dels equips implicats en
l’ascens, i el Tivenys es va
suspendre perquè el Ti-
venys no es va presentar,
tal com ja s’havia anunciat
durant la setmana. El Flix,
segons fonts del club de la
Ribera, va demanar de ju-
gar diumenge matí o disab-
te tarde. El Tivenys, segons
fonts del club, va aclarir
que ni dissabte tarde ni diu-
menge al matí podia anar a
jugar perquè diversos juga-
dors anaven a Madrid a
veure la final de Copa. El
Flix al.lega que va posar fa-
cilitats per jugar diumenge
avançada la tarde i que el
Tivenys no va voler. Final-
ment, va fixar el partit al
diumenge 10.45 h. Aquest
punt és el que genera con-
trovèrsia. El Tivenys explica

que “si ens haguessin dit de
jugar diumenge a les set o
les vuit de la tarde, no ha-
gués hagut cap problema.
És cert que ens van propo-
sar les 18.30 h i així van co-
municar-ho. Però després,
sense dir res més, vam veu-
re que ho havien passat a
les 10.45 de diumenge i
ens era imposible des-
plaçar-nos”. Des de Tivenys
s’ha volgut aclarir tot ple-
gat perquè “ens sap greu
pels altres equips implicats
però ens vam trobar amb
aquesta adversitat. A més,
se’ns va dir que s’havia de
canviar el partit per un tor-
neig de futbol base i resulta
que era per una boda a la
que havia d’anar el seu en-
trenador”. De la resta de
partits dir que la Rapitenca
va guanyar el Benissanet

(3-0) i ara és líder. L’Am-
posta va descansar. L’Ascó
va empatar a la Fatarella,
equip que va estar molt po-
sat en el partit. 
Partits dels 4 primers. 1)

Rapitenca (65). Casa:  Ca-
marles. Fora: Deltebre. 2)
Amposta (63). Casa: Delte-
bre. Fora: Camarles i Flix.
3) Flix (63). Casa: Ampos-
ta. Fora:  Deltebre i Batea.
4) Ascó (57). Casa: Catalò-
nia, Tivenys i Batea.

Se suspèn el partit Flix-Tivenys
TRIATLÓ
DOBLE
OLIMPIC

El madrileny Daniel Mú-
gica va aconseguir guan-
yar diumenge el Triatló
Doble Olímpic Terres de
l’Ebre celebrat a la Ràpita.
Ivet Farriols, de la Unió Ci-
clista Sant Cugat, va acon-
seguir pujar al lloc més alt
del pòdium en categoria
absoluta femenina.

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Campionat te-
rritorial de patinatge artístic en categories cadet, juvenil,
júnior i sènior, a les instal·lacions del Reus Deportiu.
Un total de 76 patinadors/eres repartits en les quatre

categories s’han disputat obtenir una plaça pel campio-
nat de Catalunya, cal esmenta que s’ha pogut veure com
s’està treballant en l’adaptació per al nou sistema de
puntuació Rollart, el qual s’acabarà d’instaurar al 2019.
Les ebrenques del Club pati L’Aldea Núria Gas i Anouk
Vizcarro de la mà de Manel Villarroya s’han proclamat
campiones en les categories sènior i cadet respectiva-
ment.

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

Primer partit de la Copa Catalana ‘Gonzalo Usero’ i pri-
mera victoria (35-15) de les noies de Mateu Castellà
davant un Handbol Gavà molt lluitador però que va
notar molt la diferencia de categoria. 
Bon partit de tot l'equip en general. El proper serà el
derbi al Perelló.

Copa Catalana

HANDBOL AMPOSTABÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT. (56-72)

Es consuma el descens
El Cantaires va perdre
contra el Quart, rival
directe i, d’aquesta
forma, consuma el des-
cens a manca d’una jor-
nada (56-72). S’havia de
guanyar per tenir opcions
però als primers minuts ja
es va veure que la pressió
de la jornada va condicio-
nar un equip local que,
principalment en atac, no
va estar a l’altura, davant
d’un rival ferm en defen-
sa i més coordinat ofensi-
vament. Els visitants ja
van posar distàncies en el primer quart, amb un clar 8-19. Al segon, les distàncies es
van ampliar i és que el Cantaires va jugar excessivament precipitat, buscant directa-
ment llançaments exteriors que no van tenir efectivitat. Al descans, 20-38. A la repre-
sa, els visitants van baixar la intensitat, malgrat mantenir l’avantatge en el tercer
quart (32-51). La relaxació del Quart es va posar de manifest en el darrer quart quan
el Cantaires va guanyar-lo de 3 punts. Al final, 56-72. Es consuma el descens. Va ser
un projecte ambiciós però no s’ha pogut respondre esportivament. Cal valorar l’apos-
ta i ara cal començar a treballar per al futur.  Foto: Ferran.

RESULTATS DE LA JORNADA. EL CADET FEMENÍ JUGARÀ EL TOP-4

L’infantil mixte va fer suar al líder Tarragona posant-li el partit molt complicat, fins el
darrer segon (27-26). L’infantil masculí perdre a la pista del CH Vilanova, equip que
va ser superior (32-18). El cadet femení va guanyar a Sant-boi (14-23) i ja va con-
firmar la seua presència al TOP-4. Un partit que es va decidir en els darrers minuts
de la primera meitat, amb avantatge tortosí de 4-11. Una gran temporada i ara a tre-
ballar per la fase final. El cadet masculí va vèncer a l’HC Tarragona (19-43) en un
partit en què es va imposar, sent superior. El juvenil masculí va caure amb el
Castellbisbal (26-31) en un duel en què els visitants van saber conservar l’avantatge
durant gairebé tot el partit. El sènior femení va empatar contra la Salle Montcada
(26-26) en un partit en el que hagués pogut passar de tot. Per últim, el sènior mas-
culí va perdre (28-26) a la pista de l’Escola Pia Granollers. Malgrat la derrota, els tor-
tosins han acabat la primera fase com a primers de grup. Ara jugaran la segona per
veure qui es converteix en el campió de lliga de 3ra Catalana.

L’Handbol Club Perelló
va començar bé la
Copa Catalana en
guanyar a la pista de
l’Handbol Sant Joan
Despí B per 16-24
(parcial 12-15).
Primera part fluixa en
defensa però activa en
atac. A la segona part,
defensa més forta i efectivitat que va portar al primer
triomf en la competició. I demà, derbi al pavelló perello-
nenc. Un partidàs que serà una autèntica festa de
l’handbol femení. El Perelló rebrà a l’Amposta (20h).

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. COPA CATALANA. DEMÀ (20 H)

CICLISME. DIUMENGE

Derbi: Perelló-Amposta

Campionat territorial

CLUB VOLEI

ROQUETES

El sènior masculí va
rebre al Barberà. Els ro-
quetencs van començar
el partit molt bé,de tal
manera que van posar-
se per davant els dos
primers sets. Però els vi-
sitants van empatar i fi-
nalment van guanyar el
take break. El resultat
va quedar 2-3 (25-18,
25-14, 20-25,13-25 i
10-15). D’altra banda,
el juvenil i cadet femení
van rebre a la Vall d'He-
bron. L'equip juvenil
una jornada més re-
veindica la seva primera
posició de la classifica-
ció i guanyen un partit
més 3-2 amb parcials
(17-25,25-17,25-9,17-
25 i 15-7). En canvi, l'e-
quip cadet no va poder
superar a l'equip barce-
loní i va perdre 0-3 amb
parcials (8-25,10-25 i
14-25). L'equip juvenil
havia de jugar contra
l’Anna Gitonella Mun-
det, però no va fer-ho
per falta d'àrbit. 
L'infantil femení  ha-

via de jugar contra l'I-
gualada, equip que va
renunciar a jugar i per
tant aquest partit es dó-
na per guanyat al Ro-
quetes per 3-0 (25-
0,25-0 i 25-0). 
El proper cap de set-

mana tot els equips es
desplacen. 
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Benissanet-Ginestar (16h)

Deltebre-Flix (16h)

Batea-Tivenys (17h)

Ebre E-Fatarella (17.15h)

Perelló-Xerta (18h)

Diumenge

Ascó-Catalònia (16.30h)

Camarles-Amposta (16.30h)

RESULTATS
27a jornada 4a catalana

Perelló-Ginestar 1-7

Catalònia-Batea 1-1

Rapitenca-Benissanet  3-0

Flix-Tivenys sus

Xerta-Ebre Escola     4-2

Fatarella-Ascó 2-2

Deltebre-Camarles            4-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Rapitenca               136      32      65

2. Amposta                   77      31      63

3. Flix                           91      32      60

4. Ascó                        72      26      57

5. Fatarella                   49      38      45

6. Deltebre                   55      63      40

7. Ebre Escola              58      51      37

8. Tivenys                     53      57      35

9. Camarles                  51      46      33

10. Ginestar                 73      85      29

11. Catalònia                43      65      27

12. Batea                     46      73      25

13. Xerta                      47      87      20

14. Benissanet              19    105        4

15. Perelló                    16      95        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
F At Vilafranca-Ebre E (dis

16h)

Floresta-Reus

Ascó-Prat (dis 16.30h)

Rapitenca-Mollerussa (dis

17.30h)

Cornellà-Vilanova

S Ildefons.B Subur

Cambrils U-Castelldefels

Esc Valls-Vilaseca

RESULTATS

27a jornada

Mollerussa-Ascó          0-3

Cornellà-Floresta          5-2

Vilaseca-Vilanova         1-0

Castelldefels-F At Vilafranca 5-2

S Ildefons-Rapitenca  2-1

Prat-Esc Valls              2-1

Blanca Subur-Ebre Escola 3-0

Reus-Cambrils U 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    82      32      61

2. Prat                         58      35      53

3. Vilaseca                   56      45      49

4. Floresta                    49      35      48

5. Blanca Subur            56      32      46

6. F At Vilafranca          58      40      46

7. Cambrils Unió           46      46      38

8. Reus                        41      42      38

9. Castelldefels             61      50      35

10. Ascó                      51      62      32

11. Vilanova                  61      65      32

12. Ebre Escola            43      68      29

13. S Ildefons               37      58      28

14. Esc Valls                51      58      27

15. Rapitenca               37      51      26

16. Mollerussa              22      90        6

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Ulldecona-S Jaume

Ginestar-Gandesa

Arnes-Olimpic

la Plana-Ascó

Pardinyes-Tortosa E

RESULTATS

23a jornada

Tortosa E-La plana    0-15

Olimpic-Ulldecona 4-6

Ascó-Ginestar 11-0

Alcanar-Pardinyes  13-0

J i Maria-Arnes (avui 21.15h)

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                142     28    61

2. Ulldecona               81     41    51

3. Ascó                    111     33    45

4. la Plana               100     45    45

5. S Jaume                88     52    42

6. J i Maria                50     53    31

7. Gandesa                60     68    30

8. Tortosa E               36     94    20

9. Ginestar                 32   107    19

10. Arnes                  26     67    18

11. Pardinyes             33   109    16

12. Olimpic                32     94    14

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Canareu descansarà

Rapitenca-Vinaròs

Amposta-Catalònia

Tortosa-Aldeana

Jesús i Maria-Ametlla

Roquetenc-Delta de l’Ebre

Ulldecona-Perelló

Sant Jaume-Alcanar

RESULTATS
25a jornada

Alcanar descansava

Aldeana-Amposta            0-1

Canareu-Ulldecona          2-4

Catalònia-Rapitenca        2-4

Perelló-J i Maria              1-1

Ametlla-Tortosa               0-5

Roquetenc-S Jaume        6-0

Vinaròs-Delta de l’Ebre  10-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                92     30    60

2. Roquetenc             84     29    56

3. Alcanar                106     40    53

4. Vinaròs                  71     33    50

5. Ulldecona               78     42    47

6. Rapitenca              78     43    44

7. Tortosa                  77     76    37

8. Aldeana                 64     41    36

9. Ametlla                  50     41    29

10. Canareu               49     70    26

11. Perelló                 39   104    19

12. Jesús i Maria        52     77    18

13. Delta de l’Ebre     30   109    13

14. Catalònia             31     79    10

15. S Jaume              19   106       6

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

Rem Bítem-Jesús i Maria (17h)
Masdenverge-Vilalba (18h)
S Bàrbara-Ametlla (17h)

Diumenge
Alcanar-S Jaume (11.30h)
Pinell-Arnes (16.45 h)
Godall-Aldeana (16.45h)
Perelló-M Nova (17h)
Olimpic-l’Ampolla (17h)
Corbera-Roquetenc (18h)

RESULTATS
29a jornada, Tercera catalana
l’Ametlla-Alcanar           2-1

M Nova-S Bàrbara        3-1

Roquetenc-Pinell           0-1

Aldeana-Corbera           2-3

Rem Bítem-Olimpic       2-1

Perelló-Vilalba               2-1

J i Maria-S Jaume         2-0

Ampolla-Godall             4-3

Arnes-Masdenverge      3-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   29    91   24   80

2. M Nova                   29  102   32   76

3. J i Maria                  28    45   46   55

4. Aldeana                   28    50   30   54

5. Rem Bítem              29    61   42   50

6. Perelló                    28    62   34   48

7. Alcanar                    29    78   47   46

8. Roquetenc               29    46   56   40

9. Ametlla                    29    47   57   36

10. S Jaume                29    30   54   36

11. Olimpic                  29    62   51   35

12. S Bàrbara              29    60   65   32

13. Godall                   29    44   58   29

14. Corbera                29    27   54   29

15. Arnes                    29    40   81   22

16. Masdenverge         29    44   85   22

17. Vilalba                   28    30   55   21

18. Pinell                     29    26   74   20

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Catalònia-Cambrils U (16h)
P Mafumet-Torredem. (18h)
la Cava-Camarles (18h)
Vendrell-Amposta (18h)

Diumenge
Canonja-Hospitalet (11.45h)
Ulldecona-Torreforta (17h)
Gandesa-Morell (17h)
Roda Berà-Reddis (17h)
Batea-la Sénia (17.30h)

RESULTATS

29a jornada, Segona catalana

Reddis-Catalònia 1-3

Cambrils U-Gandesa 2-1

Morell-Canonja 1-1

Hospitalet-Vendrell 0-3

Torreforta-la Cava 0-1

la Sénia-Camarles 3-3

Amposta-P. Mafumet 2-0

Torredemb.-Ulldecona 0-3

Batea-Roda Berà 3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              29    64   27   64

2. Amposta              29   60  23  62

3. Gandesa              29   71  36  57

4. Camarles             29   67  44  53

5. Ulldecona             29   46  30  51

6. la Sénia               29   71  50  47

7. Vendrell                   29    58   52   47

8. Reddis                     29    50   42   41

9. Torreforta                29    44   49   41

10. P Mafumet             29    52   47   40

11. Batea                 29   49  52  38

12. Canonja                 29    35   48   37

13. Morell                    29    50   57   35

14. La Cava             29   48  59  32

15. Roda berà             29    42   55   30

16. Catalònia           29   40  62  28

17. Hospitalet              29    23   78   19

18. Torredembarra       29    31   90   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Catalònia ha
reaccionat, amb tres

victòries seguides. Ho té
complicat però la il.lusió

està intacta. 

PRÒXIMA JORNADA 
Ascó-Figueres (dis 18h)
P Mafumet-Santfeliuenc
Vilassar-Terrassa
Vilafranca-Gavà
Horta-Prat

Granollers-Reus
Espanyol-Santboià

Cerdanyola-Castelldefels
Palamós-Europa

S Andreu-Hospitalet

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          35             24             9             2            69           23               81
2. Hospitalet                        35             19             8             8            57           28               65
3. S Andreu                         35             16           14             5            54           23               62
4. P Mafumet                       35             15           12             8            37           24               57
5. Terrassa                          35             15           12             8            54           34               57
6.  Ascó                           35            14          13            8          44          39             55
7.  Prat                                35             15             9           11            49           32               54
8. Europa                            35             14           11           10            41           41               53
9. Figueres                          35             15             7           13            45           39               52
10. Vilafranca                      35             15             5           15            43           38               50
11. Horta                            35             14             7           14            45           47               49
12. Santfeliuenc                   35             12           10           13            42           38               46
13. Santboià                        35             11           13           11            32           33               46
14. Reus                             35             12             9           14            39           47               45
15. Cerdanyola                    35             12             8           15            31           40               44
16. Castelldefels                  35             11           10           14            37           39               43
17. Granollers                      35             10             3           22            30           53               33
18. Palamós                        35               7           10           18            35           56               31
19. Vilassar                         35               3             8           24            21           73               17
20. Gavà                             35               3             8           24            25           83               17

Tercera divisió RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA   
Andorra-Bellvitge

Alpicat-Vilaseca

Rapitenca-Martinenc (diu 12h)

S Ildefons-Balaguer

Valls-Almacelles

V Alegre-Sants

Lleida-Tortosa (diu 12.45h)

Igualada-S Cristobal

Viladecans-Borges

RESULTATS
29a jornada, Primera catalana

Bellvitge-Alpicat 2-1

S Cristobal-Andorra 2-1

Balaguer-Rapitenca 0-2

Martinenc-Igualada 1-0

Sants-Valls 3-1

Vilaseca-Lleida 0-1

Almacelles-St Ildefons 2-0

Viladecans-V Alegre 3-1

Borges-Tortosa 5-0

Primera catalana

Jugadors del Catalònia, al vestidor, al camp del Reddis.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             29    62   28   62

2. Martinenc                29    53   23   57

3. Almacelles               28    53   33   54

4. Viladecans               29    45   26   52

5. Sants                      29    35   31   50

6. Lleida                      29    43   42   46

7. Rapitenca            29   39  44  42

8. Balaguer                 29    43   40   41

9. Borges                    29    42   45   41

10. Andorra                 28    31   28   40

11. Igualada                29    36   37   40

12. S Ildefons              29    41   33   39

13. Vista Alegre           29    40   40   35

14. Vilaseca                29    26   46   28

15. Alpicat                   29    23   44   25

16. Bellvitge                29    34   54   24

17. Valls                      29    31   49   24

18. Tortosa              29   29  63  19

2a catalana



DIVENDRES 27 D’ABRIL DE 201820 ESPORTSdiarimés
ebre www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
C AT MÓRA LA NOVA

2a catalana: la promoció serà complicada
Les possibilitats que ascendeixi el subcampió en la promoció són un 50%.

Però la sort somriu: de les 6 últimes campanyes, van ascendir tots menys el
Tortosa. I aquests van ser: Torredembarra, Catllar, Morell, Jesús i Maria i
Valls. A hores d’ara, a Segona, entre altres segons als altres grup estan l’Esc.
Mataró, el Tona, el Rubí o el Tàrrega. Equips potents i històrics. La promoció
serà complicada. 
Miracle total del Catalònia: porta tres victòries consecutives. Li queden 5

finals: Morell, Hospitalet, Amposta, Torredembarra i demà dissabte contra el
líder Cambrils a qui crec que guanyarà.
La Cava, en les últimes 4 jornades, tres victòries però li queden tres partits

molt difícils contra Camarles, a la Sénia i a Ulldecona i està a 6 punts del Ba-
tea, equip immers en els descensos compensats i que va fer un pas impor-
tant en guanyar el Roda. El golaverage és favorable al Batea.

Carles Kader està aportant molt a l'Amposta: 9 gols en 9 partits.
La Sénia ja és el màxim golejador, juntament amb el Gandesa. Va remun-

tar un 0-3 jugant 5 juvenils. Debut de Pol Sabater, que té un gran futur.

*Teixidó va rebutjar una oferta per entrenar pel Tortosa, durant la temporada. I ja en té
una altra, d’un altre equip de Segona, per la temporada vinent. Però renovarà per
l’Ulldecona. Va arribar durant la passada campanya i per la propera només exigirà a la
directiva que tots els jugadors aprenguin les cançons de Los Panchos mexicans perquè
després dels partits les cantin tots junts al vestidor....
*Peke, jove jugador ampostí de la  Rapitenca, porta 3 gols en 4 partits de titular al primer
equip. Ja a 4 catalana els marcava a parells. L’han descobert ara. ¿És que abans no exis-
tia?.
*El jugador de Tortosa Victor Curto que milita al Múrcia ha estat el màxim realitzador de
la Copa del Rei amb 6 dianes. En els 12 equips que ha militat entre segona A i B ha jugat
296 partits i ha marcat 95 gols.
*Agus, Killer del M Nova, porta en el seu cos uns tatuatges de la mitologia grega i si el
veus de lluny sembla un romà d'aquella època. Porta en tres temporades 120 gols.
Segueix sense núvia i el dia que la tingui serà grega.
*Villarroya i Sorolla (Camarles), Cuenca (Gandesa), Ion Perelló (Pedroñeras), José Mari
Monfort (la Cava), Carles Kader (Amposta) i Sam (inactiu) són els jugadors ebrencs que
van començar la temporada amb el Tortosa i que ara no juguen amb aquest equip.
*Serrano, míster senienc, va renovar per La Sénia, després de rebutjar diverses ofertes
(cap d’elles de l’Ulldecona). Complirà la seva 4a campanya. També renovarà Enric a
l’Ampolla. Aviat parlarà amb Paco, el seu president, però ja hi ha fumata blanca.
*Guillermo Camarero, Nando Crespo, Xavid Cid i Nando Garcia són els candidats per a les
banquetes d’alguns dels principals equips del nostre territori que les puguin tenir vacants.
*Carlos Escrich, exporter del Valls i que va fitxar durant la segona volta pel Tortosa, va
demanar la baixa i es va comprometre amb el Roda amb qui va entrenar dimarts passat.
El Roda es va fiar de la seua paraula i Dani Sereno va explicar la nova situació als dos por-
ters que tenia a la plantilla. La sorpresa fou dimecres la nit quan Escrich va trucar al Roda
i els va dir que fitxava per la Cava. En el món del futbol s'han perdut les formes i la serie-
tat.
*Dijous de la setmana passada, l’entrenament del Tortosa es va ajornar, però els jugadors
que volien entrenar podien fer-ho amb el juvenil. Només Mata, Puig i Dani Bel van acudir.
*El tècnic Jose Mora ha estat un dels artífexs de l'ascens del Catllar, nou equip de 2a cata-
lana. Però no renovarà. Raons? Diferències per criteris. 
El que va ser jugador de l'Amposta, Lucha, és l'entrenador del Riudoms, equip que està
punt d'ascendir a la 2a catalana.
*Un equip de 3a catalana igual la propera temporada no competeix. Campredó i Horta
van ser els últims d'aquesta categoria que van descendir i van deixar de competir.
*Àlex Reolid, porter de l’Ulldecona, serà el primer fitxatge de l’Ulldecona. És cosí de Fran
Reolid. Espero que la competitivitat no influeixi en les relacions familiars.
*¿Per què el filial de l’Ascó no fa la mateixa política que la Rapitenca i Amposta amb juga-
dors cent per cent de la categoria?. Ara arriba al club riberenc Àlex Gómez, calero que
estava al Còrdova de director esportiu. A veure quins plans hi ha per al filial l’any vinent.

La 3a catalana en off
El Móra la Nova ja és nou equip de 2a catalana, amb 102 gols repartits

entre Agus (47) i 13 jugadors més. Una proesa: dos anys consecutius as-
cendint, i el passat va marcar 106. I enguany en farà més.
Any complicat enguany al Pinell. Els màxims artillers ostenten 3 gols. Úl-

tim fitxatge, Jonatan (Canonja i Vila-seca) que va marcar 27 gols amb l’Es-
panya Canonja fa dues temporades a 3a catalana. També ha fitxat el por-
ter Aaron del Bonavista.
Dos debutants al Roquetenc, Gerard Cid i Marcel Piñol, amb bona nota

i excel·lent Oriol Fibla, de l'Alcanar, un altre juvenil que ja porta 4 gols i
només ha jugat un partit de titular. I quin golàs va fer a l’Ametlla. 
La cua està roent: 4 equips separats per 2 punts i queden 3 enfronta-

ments entre ells: Pinell-Arnes, Masdenverge-Vilalba i Vilalba-Pinell. El Vi-
lalba té un partit pendent contra l’Aldeana.
Tres èxtasi en 24 hores va tenir Ito, secretari tècnic del J. i Maria: va anar

a Madrid i va veure guanyar al seu Barça, va tornar i el seu equip va guan-
yar el 12è partit seguit i després la candidatura de Gilabert va guanyar les
eleccions. 

RAÜL (Arnes)

SAMU (Ampolla)

GERARD BALADA (Godall)

GASPARÍN (Catalònia)

ÀLEX CLUA (Móra la Nova)

VILARROYA (Batea)
XEXU (R Bítem)

GUSTAVO (Ulldecona)

FERRAN (la Cava)

QUIM  (Amposta)

PEKE (Rapitenca)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Amanida Waldorf· 

CURIOSITATS
Aquests dies de primavera que surt el sol de seguida i pugen les
temperatures ens vénen ganes de menjar amanides, oi? Doncs
avui una amanida ben famosa, l'amanida Waldorf, tot un clàssic!
L'ingredient principal és l'api, un ingredient molt sa i que a vegades
no sabem molt bé com cuinar, però que combinat d'aquesta
manera està boníssim i agrada fins i tot als nens. Una amanida
diferent que ens recordarà la pelicula Pretty Woman, amb Richard
Gere i Julia Roberts durant el sopar a l'Hotel Beverly Wilshire
Beverly Hills de Rodeo Drive a Los Ángeles. Com a opció hi podeu
afegir pit de pollastre o gall dindi a la planxa, i tallat a daus. 
Com és sabut, l'actor Richard Gere és un fervent budista i seguidor
del Dalai Lama i està convençut que el budisme pot ajudar a can-
viar el món. Aquí us deixem alguns dels consells que va elaborar
l'espiritual i conegut actor, perquè puguem tenir una vida plena:
-Oblida't de l'edat cronològica, és només un nombre. - Millora les
teves relacions amb els que t'envolten. - Desperta't sempre amb
un somriure - Diverteix-te amb el que t'agrada fer. - Cuida la teva
alimentació, no te'n passes en res i equilibra les proteïnes, els
hidrats de carboni i els greixos. - Mou-te, camina, practica l'esport
que millor li va al teu cos. - Aprèn a veure en cada malaltia un mes-
tre, en cada sot de la vida hi ha una lliçó per aprendre. - Sobretot
sigues agraït. - Aprèn cada dia alguna cosa nova, és una assegu-
rança contra malalties neurodegeneratives. - Expressa't i escolta als
altres. - Practica algun art. Si no ho has fet mai, busca un mestre i
imposa't una disciplina. Gaudeix. - Allunya't de persones tòxiques.
- No contaminis el teu cos amb el que el perjudica. - Obre el teu
cor, no diguis sempre "jo penso", inclou en els teus missatges "jo
sento". - Fes cada dia quelcom diferent, tira el que no et serveixi,
desordena alguna de les teves rutines. - Troba cada dia una notícia
positiva i comparteix-la amb algú. - Practica la bondat i el desape-
go. - Aprèn a rebre. - Jutja menys (millor res), estima més. - Viu
cada moment.

INGREDIENTS:
• Una poma (intentem fer servir productes locals
i de Km. 0)
• Un grapat de nous
• Branques i fulles tendres d'api, ha d'haver-hi el
doble d'api que de poma.
• Maionesa per amanir, amb un raig de llimona
• Un bon raig d'oli d'oliva
• Sal i pebre al gust

ELABORACIÓ:
Pelem i netegem la poma i l'api, (les branques d'a-
pi es pelen amb un pelador i després cal treure els
fils que surten molt fàcilment un cop pelats). Ta-
llem a trossets la poma, l'api i també les nous i ho
barregem tot. Ho amanim amb sal, pebre, un raig
d'oli, una cullerada de maionesa i un raig de llimo-
na. Barregem molt bé, que quedi tota l'amanida
ben coberta amb la salsa. Es pot servir de seguida
o bé guardar, i a més queda molt bé per portar al
tupper a la feina. Aquesta recepta és boníssima, si
s'ha fet famosa i porta tants anys cuinant-se per al-
guna cosa serà. No deixeu de provar-la! 

LA RECEPTA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

Àries
20/3 al 19/4

Us sentireu plens de poder  i de força. Irradiareu
magnetismes allà per on passeu, però preferi-
reu  aïllar-vos o retirar-vos a un lloc solitari, ja
que necessiteu meditar.

Ha entrat  la Lluna  al vostre  signe, això  us
posarà  més  en contacte  amb les vostre emo-
cions, i seguireu  més  els vostres  impulsos  i ins-
tints. Serà  un dia molt  actiu.

Taure
20/4 al 19/5

Avui  els vostres  actes  i despeses  aniran  dirigits
a alimentar la vostra satisfacció, sobretot  la física,
eviteu les despeses excessives. Possible conflicte
amb alguna amistat.

Estareu molt actius i amb ganes de fer les
coses i sobretot voldreu relacionar-vos amb la
gent i els amics, però us faltarà  una mica de
tacte. Eviteu  les compres compulsives.

Bessons
20/5 al 21/6

La influència de la Lluna  us farà  estar negui-
tosos, i us provocarà alts i baixos emocio-
nals; d’altra banda, avui serà un bon dia en els
següents àmbits: fills i mainada.

Avui tindreu  ganes  de fugir  de les  vostres  res-
ponsabilitats i voldríeu que la gent  us deixés  tran-
quils, us agradaria anar  a un lloc solitari, on ningú
ni res us molesti. 

Cranc
22/6 al 21/7

Avui estareu molt actius, però els vostres
actes  seran massa impulsius. Haureu d’evitar
les despeses excessives, ja que us vindrà
ganes d’anar de compres.

La influència de la Lluna transitant  pel vostre
signe oposat  us farà  posar de mal humor  i això
us provocarà  conflictes  amb els altres, sobretot
amb la parella.

Lleó
22/7 al 22/8

Avui serà  un dia en què  compartireu activitats
amb d’altra gent. Hi haurà algun misteri o
secret  que voldreu  resoldre. Període  de mol-
tes transformacions.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la influència de la Lluna us posarà dels ner-
vis trastocarà els vostre  estat  anímic, cosa
que us provocarà mal humor, i farà difícil als
altres aguantar-vos.

Verge
23/8 al 21/9

Un serà un bon dia en àmbit professional;
per als que no tinguin feina, avui la podran
trobar. Dia positiu envers els fills o la maina-
da en general. Estareu molt creatius.

Peixos
19/2 al 20/3

Us sentireu plens de força i amb ganes de fer
coses. La vostra  manera  de fer serà  molt direc-
te. Però  eviteu ser massa  directes  amb la  gent,
procureu tenir més tacte.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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 258COMPRO
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!

Señora seria y res-
ponsable busca
trabajo, a horas o
interna, para cui-
dar personas

mayores, de can-
guro, limpieza, etc

Tel. 600 72 92 52
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Al bell mig de la natura i envoltada de
tarongers, garrofers i oliveres es troba
l'Escola Internacional Saba Verda, en un
edifici podríem dir emblemàtic, de forma
piramidal, situat a Vinallop (entre Tortosa i
Amposta). En arribar, el que impacta és
l'amplitud del terreny d'esbarjo que hi ha al
voltant de l'escola, i després la forma de l'e-
difici amb aquesta mida gegantina, rodeja-
da d'una llum i saviesa que s'apropa al cel.
Parlem amb Laura Sánchez, directora
pedagògica de Saba Verda International
School.

ME: Parlem del model de l'Escola basat en
l'aprenentatge en anglès i amb un mètode
d'ensenyament actiu i democràtic, on
prima l'aprenentatge social i emocional i
on, a més, l'alumnat pren decisions. Ens ho
pot explicar?
Laura Sánchez: Som una escola internacio-
nal britànica homologada a Catalunya, i
això significa que estem adherides al currí-
culum anglès general però respectant la
càrrega lectiva de Llengua, Literatura,
Història i Cultura catalanes i castellanes ofi-
cials. En l'àmbit pedagògic, podem dir que
ens basem en una pedagogia científica molt
actualitzada. La neurociència fa temps que
ens parla que, per què l'aprenentatge
intel·lectual o abstracte sigui òptim a l'aula,
primer hem de gaudir d'emocions de pau i
benestar. Si tenim els infants preocupats o
nerviosos, poca atenció podran posar als
assumptes acadèmics. Llavors l'aprenentat-
ge social i emocional és una assignatura
transversal que dóna com a resultat el que
s'anomena “teixit d'aula”, és a dir, la cohe-
sió del grup classe. A partir d'aquí, perse-
guim que aprenguin a treballar de manera
autònoma i responsable, i això s'aconse-
gueix donant espais de llibertat d'elecció. Els
materials treballen tots els continguts del
currículum, i combinem activitats dirigides i
obligatòries amb altres on cadascú ha de
prendre les seves decisions i després refle-
xionar sobre els resultats. Pensem que l'es-
cola ha de servir als infants per a assajar la
vida real dins d'un entorn segur, i sense cert
grau de llibertat, és impossible desenvolupar
la responsabilitat. Pel mateix motiu, fem de
la democràcia una pràctica escolar quotidia-
na, amb assemblees i consells d'estudiants,
on l'alumnat aprèn a parlar en públic,
defensar una idea i, sobretot, a trobar solu-
cions als conflictes o reptes que hi puguin
sorgir.

ME: Quins serien els objectius principals
de l'escola?
LS: Considerem que l'infant és el centre de
l'aprenentatge. Com que és un ésser viu,
orgànic, no lineal sinó amb etapes de madu-
resa individuals, l'educació ha de poder
atendre i respectar aquesta condició orgàni-
ca de la persona que aprèn. Es tracta de pro-
tegir el desig natural de l'infant d'aprendre i

conèixer tot el que l'envolta, i posar al seu
abast els mitjans perquè la seva curiositat
innata es pugui nodrir i desenvolupar. Així
doncs, podríem resumir els nostres objectius
en què volem donar una atenció personalit-
zada i respectuosa als nostres alumnes,
garantint l'excel·lència acadèmica i un
desenvolupament màxim de les seves capa-
citats i preferències, personals i professio-
nals.
ME: La ubicació de l'escola està en una
zona privilegiada.
LS: Gaudim d'un edifici de 800 m² per a
Infantil i Primària, amb aules diàfanes i
espaioses, banyades de llum natural i envol-
tades de natura. Les aules exteriors (tallers,
zones de joc, zones esportives...) disposen
de més de 7000 m².

ME: Aquesta és la primera i única Escola
Internacional de les Terres de l'Ebre.
Actualment, quin són els cicles impartits?
LS: Obrim amb les etapes d'Infantil i Primària
el setembre del 2018 però el setembre del
2020 obrirem la següent etapa, Secundària.
ME: Per què creu que, en la iniciació i l'apre-
nentatge d'idiomes i en l'educació emocional,
és important començar de petits?
LS: Sabem que hi ha uns ritmes naturals de
maduresa, unes “etapes sensibles” que ens
faciliten l'aprenentatge. Si respectem i aprofi-
tem aquests períodes, els resultats acadèmics
són espectaculars i, el que és més important,
ho fem sense angoixes ni patiments. La
immersió lingüística per als infants resulta tan
natural com jugar, i igualment aprenen les des-
treses socials i emocionals: quan s'integren des
de petits, creixen amb una sensació de segu-
retat i autoestima essencial per a posteriors
desenvolupaments.
ME: Per desenvolupar aquest tipus d'apre-
nentatge, utilitzeu les noves tecnologies com
a eina de millora?
LS: Tractem la tecnologia d'una manera inte-
gral, no només com a usuaris, sinó com a cre-
atius i pensadors de futures tecnologies (amb
la introducció de la programació, la robòtica, el
disseny web, etc.) i, a més, com a productors
actius d'audiovisuals (sessions fotogràfiques,
curtmetratges, vídeos, etc.) per tal de desen-

volupar un pensament crític capaç d'avaluar
els missatges de la cultura que ens envolta.
ME: Parlem del professorat i de la seva impli-
cació.
LS: El professorat està capacitat no només en
l'àmbit lingüístic i acadèmic amb els estàn-
dards educatius més alts, sinó, a més, a esca-
la personal per a gestionar les emocions de
l'aula i promoure els talents individuals i les
intel·ligències múltiples. És a dir, els nostres
docents saben reconèixer en quin moment
un infant està preparat per a assolir un conei-
xement i quina és la seva pròpia manera de
fer-ho, posant al seu abast els materials més
adequats, els que millor l'ajuden a compren-
dre i a arribar on vol arribar. Les ganes d'a-
prendre coses noves són inherents a l'ésser
humà; si un infant mostra reiteradament que
no té ganes d'investigar ni aprendre, és que
hi ha un problema, hem de trobar quin és i
donar-li solució.
ME: Per tant, si un estudiant té problemes
d'aprenentatge, quin tipus de suport rep i, si
tenim en compte que cada persona és única,
quin lloc ocuparia la personalitat de l'alum-
ne?
LS: Com a escola homologada a Catalunya,
l'alumnat rebrà el mateix suport legal del
qual gaudeixen la resta d'alumnes al nostre
territori, és a dir, rebrà atenció especialitzada
per part de psicòlegs i logopedes sempre que
ho necessiti. El que ocorre dins d'aquest tipus
d'educació, amb pocs alumnes per classe i
preparada per a atendre'ls de manera indivi-
dual i amb eines emocionals, és que de
manera natural es dóna una educació total-
ment inclusiva, on compartim objectius però
cadascú va al seu ritme, on competir i com-
parar-se o ser víctima d'assetjament escolar
és molt difícil, perquè el respecte i la coope-
ració són valors inherents a la pedagogia.
Això vol dir que la responsabilitat personal i
el compliment de les normes establertes són
claus per al correcte funcionament de l'esco-
la i mai es passa per alt la desigualtat.
ME. L'educació dels fills és la millor inver-
sió. Parlem de costos.
LS: A la nostra web www.escolasaba.com
teniu tota la informació detallada de preus i
horaris. Tenim diferents opcions, ja que sent
l'horari lectiu intensiu (de 9 a 14 h) les famí-
lies poden elegir entre marxar a les 14 h o
quedar-se al menjador i la ludoteca fins a les
17 h. El que sí que vull destacar en aquest
punt és que tenim un màxim de 15 alumnes
per curs, ja que és un aspecte clau per tal de
garantir-ne una correcta atenció segons la
nostra manera de comprendre la pedagogia.
I també que la matrícula es paga només un
cop, quan l'infant comença l'escola.
ME: La implicació dels pares està present en
la vida educativa de l'escola?

LS: Pensem que les famílies i l'escola han de
treballar a una, comunicant tot allò que
resulti rellevant per a l'infant i donant con-
tinuïtat al que s'aprèn i es descobreix a l'au-
la. A més, les reunions pedagògiques periò-
diques mantenen a cada família informada
i involucrada en els assumptes de l'escola i
al corrent del desenvolupament del seu fill
o filla.
ME: Doncs per a una major dedicació i
atenció, les vostres places són limitades a
15 alumnes per classe.
LS: Efectivament, i per resoldre qualsevol
dubte us convidem a la propera xerrada
informativa. Serà el 12 de maig a les 11 h
dins de les nostres instal·lacions, situades al
Camí Mianes núm. 3 de Vinallop (antic res-
taurant “La Piràmide”). Millor si confirmeu
assistència enviant un missatge al tfn.
621.21.05.51, per tal d'organitzar el servei
de guarderia si veniu amb nens i nenes. Us
esperem! 

ESCOLA INTERNACIONAL BRITÀNICA SABA VERDA

ACTUALITAT

PRÒXIMA OBERTURA SETEMBRE 2018

Som una escola
internacional britànica

homologada a Catalunya”

“

Un dels nostres objectius
és que els nostres

alumnes aprenguin a
treballar de manera

autònoma i responsable”

“

Donem una atenció
personalitzada i respectuosa

als nostres alumnes,
garantint l'excel·lència

acadèmica i un
desenvolupament màxim de

les seues capacitats i
preferències, personals i

professionals”

“


