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Diumenge passat, al descans del partit Depor-Barça. El jove faldut està ‘indignat’

Segons el faldut Braian Queralt, “havien expulsat de l’estadi al company Sergi perquè van dir que havia
cridat ‘Llibertat’. Jo, al descans, vaig anar al servei, sol, i em van venir dos policies i en van tirar contra la
paret i em van dir: ‘se te ha acabado el partido’. I com un delinqüent em van traure de l’estadi. Estic indig-
nat per la repressió que vaig viure. No havia fet res”. Braian estava amb els Almogàvers, a Riazor, per cele-
brar el títol de Lliga. Ha agraït el suport de la junta del Barça. P3 

Un soci del Barça d’Ulldecona,
expulsat de Riazor

POLÍTICA

El PDeCAT a
Madrid presenta
40 esmenes perquè
considera que els
pressupostos de
l’Estat ignoren a les
Terres de l’Ebre. P3

ACTUALITAT

La Plataforma en
Defensa de l’Ebre
urgeix a formar
govern per defensar
el cabal ambiental
del riu. El dissabte
dia 13, assemblea
general a Tortosa
(20h) P3

Avui és notícia
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Amb l’objectiu d’actualit-
zar els coneixements per
a la prevenció, la detec-
ció i l’atenció dels proble-
mes de la salut mental
perinatal (SMP) i addi-
cions, s’han reunit al
Campus un total de 70
alumnes, professionals
que participen en la
xarxa de serveis de la
salut sexual i reproducti-
va i la xarxa de salut
mental i addiccions, així
com els centres hospita-
laris que aporten serveis
especialitzats per a l’a-
tenció de les dones
embarassades amb aquesta problemàtica. 
Aquests professionals han pogut identificar els recursos existents en cada
territori per a treballar amb continuïtat assistencial; actualitzar els conei-
xements de tractament farmacològic i psicològic de les diferents patolo-
gies que es poden presentar; conèixer i aprofundir en la situació epide-
miològica de la SMP i de les addiccions, i detectar quines actuacions es
poden millorar.
Els docents, de diferents departaments del territori i de fora del territori i
han plantejat les sessions presencials de 16 hores amb una metodologia,
tant teòrica com de treball de casos pràctics, en dos mòduls. Mòdul A:
atenció a la SMP i Mòdul B: Identificació precoç, intervenció i tractament
de les gestants amb problemes relacionats amb el consum de substàncies
psicoactives. 

Seminari de salut mental perinatal en
l’àmbit de l’ICS Terres de l’Ebre

AL CAMPUS DE LA URV A TORTOSA

Editorial
"No és no, no és no!"

No podem obviar que estem vivint uns moments extremadament complicats i que
les solucions que es pretenen adoptar tenen doble intencionalitat. Ens adonem que
a la cantonada ja tenim les properes eleccions i ha començat un partit de tenis on
tots els participants polítics volen guanya, A vore qui fa la sacada més forta, la
volea més potent i el revés més liftat. Senyors, el tema és més seriós que tot això
perquè parlem d'un mal endèmic que ja s'està arrossegant fa massa temps. Estem
parlant de dignitat, d'integritat, de respecte i de no-violència. És molt trist observar

i comprovar que ara tothom es mou per una sentència que aparentment, la majoria
de persones rebutja. Com també és molt trist que des del Ministeri del Govern es
recrimini l'acció dels Jutges i Jutgesses, tot sent un col·lectiu independent i autò-
nom. 
Els polítics segueixen fent les lleis i els jutges només les apliquen. No va sent hora
que els polítics elaborin les lleis adequades als moments actuals i que el poble
requereix?

Cinc mesos des-
prés de la posa-
da en funciona-
ment de la
Residència, ja hi
ha la primera
usuària cen-
tenària. Maria
Valls Monforte
complia el pas-
sat 18 d’abril els
seus 100 anys
de vida i, per
aquest motiu, es
va celebrar
divendres una
festa d’aniversari que va servir també per fer la benvinguda a
totes les famílies dels avis i àvies que habiten al centre residen-
cial. A la imatge, l’alcalde Jordi Gaseni, la regidora de Benestar
Social Mayte Puell i la centenària Maria Valls.

Primera àvia centenària 
a la Residència d’Avis L’Onada

DE L’AMETLLA DE MAR

Un any més Tortosa ha estat la Seu de la Jornada de futbol
femení organitzada per la Federació Catalana de Futbol, un
total de 75 nenes i noies d’arreu del nostre territori s’han con-
centrat a l’estadi municipal Josep Otero per gaudir d’una jor-
nada lúdica i formativa que té com a principal objectiu apropar
el futbol femení a les qui encara no el coneixen i a les qui volen
seguir adquirint coneixement d’aquest esport. Des de la
Delegació ebrenca de la FCF es fa una valoració molt positiva
d’aquesta jornada. L’alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé i la
directora de l’Institut Català de les Dones a l’Ebre Carme Valls
han pogut dirigir unes paraules a les nenes acompanyades del
delegat de futbol femení Secundino Arrastraria, el subdelegat
Miquel Piñol i el delegat de la Delegació Joaquin del Pino.
(nota i foto de la FCF)

6a JORNADA DEL FUTBOL FEMENÍ

A TERRES DE L’EBRE

Una trentena de caminadors
va iniciar, divendres passat, la
marxa Camins de la Llibertat
que va arribar diumenge al
migdia al monestir de
Montserrat. Des de la zona
de la Roca Tallada de les
Cases d'Alcanar, al Montsià, i
acompanyats per un esten-
dard amb la cara de Jordi
Sànchez, va començar a
caminar el testimoni que va portar diumenge, centenars de missatges de
suport a les famílies. A les Cases d'Alcanar, unes vuit o nou persones es
van acabar afegint a la vintena que prenia la sortida per cobrir el tram fins
a Sant Carles de la Ràpita.

La marxa Camins de la Llibertat 
va arrencar de les Cases d'Alcanar

i la Ràpita

DIVENDRES PASSAT
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El Moviment transversal per una AP7
Gratuïta ha comunicat que “demà dis-
sabte el tall el realitzarem a la població
de Briviesca (Burgos) degut a la trobada
nacional de plataformes per l'alliberació
de peatges a les Autopistes. El motiu
d'aquesta trobada és la posada en comú
d'iniciatives i estratègies per assolir la
nostra demanda d'una manera més
homogènia i unida. Després d'aquesta
trobada passarem un resum dels acords
obtinguts”.

AP7 Gratuïta: 
Tall de carretera a

Burgos 

El concert solidari per reclamar la llibertat
de Carme Forcadell i de la resta de presos
polítics, així com el retorn dels exiliats, el
dissabte 12 de maig al Casal Municipal de
Xerta, comptarà amb la presència del pre-
sident del Parlament de Catalunya, Roger
Torrent, i els companys de mesa de Carme
Forcadell: Lluís Corominas,  Anna Simó,
Lluís Guinó i Joan Josep Nuet. L’ANC
estarà representada per la seva presiden-
ta, Elisenda Paluzie, i Òmnium Cultural,
pel seu portaveu, Marcel Mauri.

Concert solidari a Xerta
Free Forcadell, el

dissable 12 de maig

El faldut Brain Queralt és un fidel seguidor del Barça. Diumenge va estar a
Riazor on va viure una incidència que no esperava. Ell ho explica: “descans
del partit, surto de la boca per anar al servei. Em venen dos policies i em tiren
contra la paret. Em quedo impactat del que estic vivint. Em demanen a crits
el DNI i l’entrada. Intento esbrinar per quin motiu em tracten així. Però no hi
ha manera. Repeteixen vàries vegades ‘Se te ha acabado el partido’.
M’esgarren l’entrada a la cara, i agafat com un delinqüent, em tiren a fora del
camp. Llavors vaig pensar que el mateix policia que havia agafat al company
Sergi, de la bufanda, i l’havia expulsat per cridar ‘Llibertat’, m’acabava d’ex-
pulsar a mi també del camp”. Una aficionada local sembla ser que es va quei-
xar a les autoritats per suposats  crits que va poder fer un sector culer a favor
dels presos polítics. Braian, al seu facebook, ha manifestat la seua indignació.

"Se t'ha acabat el partit": expulsat de
l'estadi de Riazor, presumptament, per

cridar "Llibertat" 

La Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) urgeix a formar
Govern per poder disposar
de forma imminent d'un
interlocutor i un aliat institu-
cional a l'hora de defensar el
cabal ambiental del tram
final del riu. Segons l’ACN, el
moviment social, que ja va
avisar fa uns mesos que l'e-
xecutiu del PP estava aprofi-
tant el conflicte a Catalunya
per negociar a la resta de
l'Estat espanyol un Pacte
Nacional de l'Aigua que
podria incloure un transvasa-
ment de l'Ebre, considera
que l'aplicació del 155 està
debilitant no només les insti-
tucions catalanes sinó que també pot condicionar seriosament la defensa del riu. Aquest
serà un dels eixos centrals que es posaran a debat a la pròxima assemblea general de la
PDE, la setzena, que tindrà lloc el pròxim dissabte, 12 de maig, a les vuit del vespre a
Tortosa. Tot i la complexitat de l'escenari que dibuixen, el moviment antitransvasament
no portarà a l'assemblea la convocatòria imminent de grans mobilitzacions. Les conse-
qüències de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola s'han fet paleses en
la lluita per defensar el cabal ambiental del riu Ebre. "Institucionalment no el defensa
ningú", ha remarcat el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, tot apuntant que la
Generalitat no ha pogut enviar cap conseller ni representant "al màxim nivell" en les
reunions organitzades pel Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per abordar el Pacte
Nacional de l'Aigua.

El portaveu econòmic del Partit
Demòcrata al Congrés, Ferran Bel,
ha posat de relleu que “els pressu-
postos del PP i C’S no contemplem
cap inversió significativa per al
conjunt de les Terres de l’Ebre”. De
fet, aquests pressupostos només
assignen un total de 35 milions
d’euros al territori, dels quals un
90% es destinen a la descontami-
nació de residus, com són l’embas-
sament de Flix i el magatzem tem-
poral centralitzat d’Ascó. “Tot i
que l’any passat era la partida més
significativa dels PGE, solament s’ha executat el 18,9%”, ha matisat Bel,
“les quantitats que venen reflectides per aquest concepte han estat pres-
supostades en exercicis anteriors i no han estat executades”. Aquests
pressupostos no contemplem cap inversió nova i com a dotacions relle-
vants hi ha, per exemple, la construcció de l’A7, en el tram La Jana – El
Perelló, que “està pressupostada amb la ridícula quantitat de 500 M
euros”, continua Bel, “és evident que no hi ha cap voluntat política d’e-
xecutar aquesta obra”. Les 40 esmenes del Partit Demòcrata, que ascen-
deixen a 111 M d’euros, se centren en el Ministeri de Foment, en el
d’Agricultura i Medi Ambient, i en el de Cultura. En l’àmbit de les infraes-
tructures viàries, a més d’impulsar l’A7, també hi ha esmenes que fan
referència a la gratuïtat i bonificació de l’AP7 i diferents actuacions a la N-
420. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, més enllà d’impulsar i
accelerar l’actuació entre Vandellòs i Tarragona, que tot i que està fora de
la demarcació és molt important per a les Terres de l’Ebre, també hi ha
actuacions en estacions de trens com ara Tortosa, Riba-roja, Flix i Ascó. En
el camp del Medi Ambient, les esmenes prioritzen actuacions al Delta de
l’Ebre, així com accions en l’àmbit de les costes.

Per defensar el cabal ambiental del riu

Ferran Bel: “els pressupostos de l’Estat
ignoren les Terres de l’Ebre”La Plataforma en Defensa de l'Ebre 

urgeix a formar Govern
El grup del PDeCAT a Madrid presenta 40 esmenes 

Portaveus de la PDE: Matilde Font, Joan Antoni Panisello i Manolo Tomàs. 

ACN
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EN UN MINUT

*L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA convoca la
cinquena edició del con-
curs del festival
d'Intervencions Efímeres
A Cel Obert. Aquest fes-
tival proposa interven-
cions artístiques efímeres
en espais emblemàtics
del centre històric de
Tortosa amb l’objectiu
de convertir la ciutat en
escenari de creació, rei-
vindicar el seu patrimoni
arquitectònic i apropar i
difondre l’art efímer a
tots els públics.

*MOVEM TORTOSA
proposa més estudis de
cicles universitaris rela-
cionats amb la transfor-
mació alimentària. 
I el grup municipal del
PSC aposta per fer front
a la calor demanant la
ubicació d’umbracles a
l’espai públic de la ciutat.
També presenta una
moció per instar al
Govern de l’Estat a com-
plir amb el seu compro-
mís amb els ajuntaments
en la lluita contra la
violència de gènere.

Més Notícies

La 74a edició d'Expoebre va tancar portes aquest dimarts al vespre amb xifres
molt satisfactòries tant de visitants com de nombre d'expositors. Tot i que en
aquests quatre dies de fira hi ha hagut algunes hores de pluja, Fira Tortosa ha fet
un balanç molt positiu de les xifres d'aquesta edició que supera el nombre de visi-
tants i amb més expositors que mai. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé,
acompanyada del regidor de Promoció Econòmica i president de Fira Tortosa,
Emili Lehmann, i el director de Fira Tortosa, Ramon Ferrando, s'ha mostrat molt
satisfeta de la 74a edició d'Expoebre. Per últim pel que fa al millor estand
Expoebre 2018, el primer premi ha estat per l'empresa Equipo Madera. 
Com a accèssit el jurat ha premiat també l'empresa Tot Taula per l'estand 'La
boda del año'.

L'organització de la Capital de la Cultura Catalana
ha donat a conèixer aquest dimecres que Tortosa ha
estat escollida per ostentar aquest títol l'any 2021,
agafant el relleu d'El Vendrell que ho serà el 2020.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i la regido-
ra de Cultura, Dolors Queralt, han valorat satis-
factòriament aquest nomenament i s'han mostrat
convençudes que serà una oportunitat per donar a
conèixer el potencial patrimonial i cultural de la ciu-
tat al país i també internacionalment. "Estem molt
contents d'assolir la capitalitat el 2021 després
d'haver preparat la candidatura amb el consens de
tots els grups municipals i del teixit associatiu de la
ciutat", ha manifestat l'alcaldessa. Tot i que a partir
d'ara es treballarà en la imatge i programa d'activi-
tats que Tortosa presentarà per al 2021, Roigé ha
recordat les actuacions ja anunciades com és l'am-
pliació del Museu i també del Teatre Auditori Felip
Pedrell perquè passi de dos a tres sales. 

L'edició 2018 ha comptat amb l'estrena d'un nou saló, "Celebrem"

Tortosa és escollida Capital 
de la Cultura CatalanaLa 74a edició d'Expoebre tanca 

portes amb més visitants i expositors Per a l’any 2021

La presidenta d'ADEDE, Cinta Pasqual, 
va inaugurar Expoebre

Amb un parlament reivindicatiu cap al col·lectiu femení

La 74a edició d'Expoebre va obrir portes dissabte 28 d'abril amb la tradicional tallada
de cinta de la inauguració que, enguany, va anar a càrrec de la presidenta de
l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre
(ADEDE), Cinta Pasqual, acompanyada de bona part de la seva junta. "És la primera
vegada que les protagonistes són una associació de dones que representen millor que
ningú els diferents sectors i valors representats a la fira: l'emprenedoria, el diàleg, el
treball, i la col·laboració pública privada", va dir l’alcaldessa Meritxell Roigé. La pre-
sidenta d'ADEDE, Cinta Pasqual va agrair "el simbolisme" i "la reivindicació" d'esco-
llir una associació de dones com a inauguradora de la fira. "Som conscients que cal
fer visible la feina que fem les dones i dic gràcies perquè cal que fem gestos com el
que ha fet l'Ajuntament de Tortosa per evidenciar que les dones estem allà on estem
generant riquesa i ocupació, reivindicant una societat igualitària". Pasqual va lamen-
tar la sentència del cas de 'La Manada', recordant les 337 dones víctimes de violència

masclista a les Terres de l'Ebre, i va reclamar més presència de dones en institucions i
entitats econòmiques com és la Cambra de Comerç.

Coincidint amb la 74a edició d'Expoebre, els World
Sports Games (WSG) han donat el tret de sortida a la
inscripció de voluntaris per a l'esdeveniment que
acolliran Tortosa i les Terres de l'Ebre de 2 al 7 de ju-
liol del 2019. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roi-
gé, i el regidor d'Esports, Joaquín Del Pino, han visi-
tat aquest dilluns l'estand i han presentat la
campanya 'Jo m'hi apunto'. De moment, en els dos
primers dies de fira, ja s'han inscrit 53 voluntaris,
majoritàriament joves. Després d'Expoebre, la cam-
panya de voluntaris continuarà a través del web
www.tortosa2019.cat. Es poden inscriure tots aquells
ciutadans i ciutadanes de 16 anys o més.

Tret de sortida als WSG 2019
amb la inscripció de voluntaris

Aquest dimecres, el cap local del Partit Demòcrata a Tortosa, Xavi
Blanch, acompanyat de la portaveu de l’executiva, Lídia Saura, i l’alcal-
dessa, Meritxell Roigé, han comparegut per anunciar que el Partit
Demòcrata a Tortosa “iniciem el procés de primàries per escollir el nostre
candidat o candidata a l’alcaldia”. Blanch ha volgut posar de manifest
que “les Primàries al nostre grup municipal no són res nou, ja que en el
seu moment, el candidat a les passades eleccions municipals, Ferran Bel,
ja va ser ratificat per l’Assemblea Local. El procés de primàries es va ini-
ciar amb la convocatòria de l’Assemblea Local del 14 de maig, on s’ele-
girà el candidat o candidata a les properes eleccions municipals”. L’alcal-
dessa de Tortosa, Meritxell Roigé ha anunciat allò que ja s’esperava:
“Em presento a les primàries del Partit Demòcrata per tal de seguir sent
l’alcaldessa de tots els tortosins i tortosines”. “Vull seguir transformant
Tortosa, construir un projecte de ciutat que no deixi enrere ningú”.

El Partit Demòcrata inicia el procés de primàries a Tortosa

Cinta Pascual, en els seus parlaments, en la inauguració d’Expoebre, dissabte passat. 
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*NOVA ACCIÓ de la
Policia Local contra el
tràfic d’estupefaents.
Dimecres la nit es va
detenir a una persona
“per estar venent una
dosis de cocaïna en la
via pública”. Segons la
Policia local
d’Amposta, es van
“intervenir diners i el
seu vehicle”. Fou tras-
lladat a Mossos.

*UNES 120 PERSONES
reclamen unes pensions
dignes pels carrers
d'Amposta. La Marea
Pensionista de les
Terres de l'Ebre va con-
vocar la primera mani-
festació després d'or-
ganitzar diverses con-
centracions en defensa
del sistema públic de
pensions.

*TURISME programa
tres bicicletades per
visitar el patrimoni cul-
tural: el camí de Sirga i
les llacunes de
l’Encanyissada i la
Tancada. Seran demà,
el dissabte 12 i el dis-
sabte 26 de maig.

Més Amposta

El ple de l'Ajuntament d'Amposta
tenia previst aprovar ahir dijous al
vespre una operació de crèdit per va-
lor de 2,5 milions d'euros per finançar
el projecte i la construcció del nou ca-
sal per a la gent gran i centre cívic.
L'operació, amb un préstec a quinze
anys, permetrà finançar també la ur-
banització de l'entorn d'un equipa-
ment que ha de donar servei als 1.500
socis de l'actual casal, que s'ha que-
dat petit. El consistori, que ja disposa
de l'avantprojecte -que espera adjudi-
car per un importa entre un 25 i un
30% inferior al de licitació-, preveu
edificar 1.300 metres quadrats en
dues plantes just entre la caserna dels
Mossos d'Esquadra i el nou Centre
d'Atenció Primària. Segons ha detallat
l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, el
govern municipal d'ERC va decidir ti-
rar endavant l'execució de les obres
pendent que el govern espanyol pu-
bliqués el decret que permet finançar
inversions "sostenibles" amb superà-
vit. Un cop aprovada la norma, el ple
aprovarà que aquests 595.000 euros
de romanent de tresoreria utilitzats
puguin passar a superàvit i, així, el
consistori evitarà trencar la regla de la

despesa. El regidor d'Hisenda, Tomàs
Bertomeu, ha remarcat que l'endeuta-
ment del consistori se situa en aquests
moments al voltant del 36% -respecte
al 65% a l'inici de mandat- i uns 8,8
milions d'euros en total. El consistori,
en aquests moments, paga les factu-
res en un termini d'entre vuit i deu
dies.

Crèdit de 2,5 MEUR per al nou
casal de la gent gran

L’Ajuntament d’Amposta té previst demanar-lo La presó d’Estremera retorna una

carta de la secció local d’Alcanar

d’Esquerra Republicana

Enviada a Oriol Junqueras

Just dimecres es van
complir sis mesos de
l’empresonament d’Oriol
Junqueras, la secció local
d’Alcanar d’Esquerra
Republicana de
Catalunya va rebre la
carta “rehusada” pel
Centre Penitenciari
Madrid VII que uns
mesos abans li havien
adreçat al president del
partit. Això ha impossibi-
litat que, de moment,
Oriol Junqueras no hagi
pogut llegir l’emotiu
escrit  dels amics i amigues d’Alcanar i les Cases on li
expressaven la seua estima i  la voluntat de seguir
reclamant la llibertat de tots els presos polítics cata-
lans. ‘Dimecres va ser un dia trist per a la democràcia,
un més, perquè a la situació d’injustícia que pateixen
els empresonats i exiliats polítics catalans, se li sumen
les formes amb que actuen les institucions espanyo-
les’. Ha manifestat l’alcalde republicà d’Alcanar i pre-
sident de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, Alfons
Montserrat. Montserrat ha afegit que ‘estem dolguts
perquè se’ns ha impedit poder fer-li arribar una carta
plena d’afecte, solidaritat i ànims a l’Oriol; un fet que
evidencia la clara falta d’humanitat i de respecte d’a-
quells que han decidit retornar-la. Tanmateix persisti-
rem i li farem arribar’.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta. 

Oriol Junqueras.
EFE
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA: Ports de la
Generalitat, aprofitant la
substitució de la passa-
rel·la de fusta, ha dut a
terme la neteja d’una
part del fons marí en
aquesta zona del port,
amb l’objectiu de recu-
perar el calat, millorar
l’accés dels vaixells que
amarren a la zona i cons-
cienciar usuaris i ciuta-
dans en el bon ús de les
instal·lacions portuàries. 
La neteja del fons marí
formava part de l’actua-
ció posada en servei l’es-
tiu passat, que va supo-
sar una inversió de Ports
de 422.000 euros.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE ha
liquidat el pressupost de
l'exercici de 2017 amb
un resultat pressupostari
de 156.373,12 euros i
amb un romanent de tre-
soreria de 114.002,02
euros. El ple de la
Corporació també ha
renovat el conveni a sig-
nar amb els ajuntaments
i EMDs de la comarca per
al manteniment del
Dispositiu d'Inserció
Sociolaboral durant el
2018. I ha aprovat la
convocatòria del premi
Projecte Jove, que distin-
geix la millor iniciativa
juvenil desenvolupada a
la comarca, i els premis
Recerca, dedicats a
impulsar la recerca i la
investigació entre els
estudiants que curses
segon de batxillerat o
cicles formatius de grau
superior. Així mateix,
s'han aprovat les bases
reguladores per a la crea-
ció d'una borsa de treball
d'acompanyant del ser-
vei de menjador. El ple de
la Corporació també ha
aprovat una moció que
exigeix la llibertat imme-
diata de tots els presos
polítics i el retorn a
Catalunya de tots els
consellers i polítics cata-
lans exiliats.

*ENRIC ROIG, portaveu
del grup comarcal del
PSC i ex president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, ha valorat
molt positivament la
liquidació del pressupost
de 2017 de l’ens local.
“El resultats es traduei-
xen en una molt bona
gestió del pressupost”.

Més notícies

Deltebre viurà una nova edició de DeltaFira i de Mescla, la mostra
de Gastronomia, Paisatge i Turisme de les Terres de l’Ebre, entre
el 18 i 20 de maig.  Com ja va sent habitual, i des de la seva recu-
peració per part de l’actual equip de govern, Deltafira estarà divi-
dida en cinc eixos: el gastronòmic amb la mostra Mescla, el
comercial, el cultural, el lúdic i l’institucional. En aquest sentit, l’al-
calde, Lluís Soler, ha detallat que “seguim treballant per oferir un
model de fira que generi orgull entre la ciutadania del municipi i
que ens permeti projectar la marca de Deltebre a arreu del territori
mostra el bo i millor de la nostra cuina i paisatge”. Enguany també
es comptarà amb la Nit de Mescla, un sopar elaborat pel xef del
restaurant Les Moles, Jeroni Castell, el qual està guardonat amb
una estrella Michelin. El sopar compta amb 23 degustacions i
maridatge de vins del territori. Té un preu de 50€. 
Alumnes de l’escola Sant Miquel han visitat l’Ajuntament on se’ls
ha explicat que el 20 de maig Deltebre celebra 41 anys d’història,
quan es faran DeltaFira i Mescla.  

DeltaFira i Mescla tornen el cap
de setmana del 18 al 20 de maig
Deltebre celebrarà els 41 anys de la seva segregació

Visita d’alumnes de l’escola Sant Miquel a l’Ajuntament, aquesta setmana.

El director general de
l’Agència Catalana de
Turisme (ACT), Xavier
Espasa, ha inaugurat
aquest dimecres a
Tortosa el Terres
Catalunya, el festival
internacional especia-
litzat en pel·lícules que
difonen i promocionen
destinacions turísti-
ques. Durant la inau-
guració, Espasa ha
declarat que “la candi-
datura del Terres Catalunya a ser membre del Comitè Internacional de
Festivals de Films Turístics és una gran oportunitat per la projecció i el
posicionament que ofereix a Catalunya”. A l’acte, a més de l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé, també ha assistit la directora de serveis
territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Terres de
l’Ebre, Mercè Miralles. Enguany, al terres Catalunya hi participen cent
films de divuit països convocats en dues competicions diferents: una
secció de documentals focalitzats en l’experiència del viatge i el respec-
te al medi ambient; i una altra de comunicació turística, pensada per
difondre accions i projectes impulsats per fundacions, ONG’s, associa-
cions o empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible, el
manteniment de l’entorn natural, el paisatge i la biodiversitat.

Promociona destinacions turístiques

Arrenca el Terres Catalunya, 
el festival internacional de films

El Consell Comarcal
del Baix Ebre ha
decidit impulsar la
creació d'una plata-
forma tecnològica
interactiva de ciclo-
turisme per donar
una major visibilitat
a les empreses i
emprenedors que
treballen en aquest
sector en creixe-
ment a la comarca.
El ple de la
Corporació va rati-
ficar una sol·licitud
d'ajut de 54.768 euros al Departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat, en el marc del programa
Catalunya Emprèn, per dur a terme l'actuació 'Connectem la
Via Verda: plataforma tecnològica interactiva de cicloturisme’,
valorada en 75.360 euros i que compta també amb el suport
de l'Ajuntament de Tortosa. 
Es tracta d'aprofitar el potencial de la Via Verda de la Val de
Zafán i la xarxa cicloturística del Baix Ebre per contribuir a
consolidar el sector a través d'una plataforma interactiva, en
forma de web o aplicatiu

El Consell Comarcal impulsa la
creació d’una plataforma interactiva  

De cicloturisme al Baix Ebre

Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha finalitzat la
substitució d’un tram de la passarel·la de fusta per a vianants
al port de l’Ametlla de Mar, amb l’objectiu de donar millor ser-
vei als ciutadans i els turistes que transiten per aquest espai. El
projecte s’emmarca entre les actuacions de manteniment i mi-
llora dels ports i ha suposat una inversió de 50.000 euros i una
execució d’obres de quinze dies. Sobre aquesta actuació, el
gerent de Ports, Joan Pere Gómez Comes, ha dit que “l’actua-
ció deixa el front portuari de la Cala preparat per a la tempo-
rada d’estiu i promou la mobilitat dels vianants en aquest es-
pai”. Gómez Comes ha afegit, des de Ports “treballem per
impulsar la integració del port amb la població, donem valor a
un espai molt apreciat pels ciutadans i els turistes des d’on
gaudeixen de l’operativa portuària i la mar”. Les obres han
consistit en el canvi de les peces de fusta de la passarel·la en
un tram que té una longitud de 100 metres i una amplada de
dos metres. Aquest tram va des del varador i la plaça del Canó
fins al Centre d’Interpretació de la Pesca. A la imatge, s’obser-
va el tram de passarel·la de fusta canviat al port calero. 

Per millorar la zona de passeig

Ports ha renovat un tram de
passarel·la de fusta a la Cala
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*L’AJUNTAMENT DE
MÓRA D’EBRE,  entre
altres acords, va apro-
var en sessió plenària,
introduir d’urgència un
punt per a tractar una
moció presentada con-
juntament pels grups
CiU-PDECAT, ERC i
PSC per a exigir al
govern estatal la fina-
lització de les obres de
descontaminació de
l’embassament de Flix. 
També va aprovar un
expedient de modifi-
cació de crèdit per a
incorporar al pressu-
post les partides per a
finançar unes obres de
millora de camins i les
obres de cobertura de
la pista poliesportiva,
dos partides que en el
moment d’aprovar-se
el pressupost el consis-
tori no tenia la certesa
d’obtindre subven-
cions per a finançar-
les. 

*PREMI DE POESIA
RIBERA D’EBRE:
Conxita Jiménez Abril,
de Tarragona, va
guanyar el primer
premi Ribera d’Ebre de
Poesia Recitada amb el
poema Autoretrat de
Gimeno. El Premi
Popular se’l va endur
Raquel Sánchez
Segarra, de Flix, amb
el poema ‘Fotografies’.
Els premis van consistir
en dos trofeus dissen-
yats per l’artista Núria
Mendoza, de l’Escola
d’Art i Disseny de
Móra la Nova.
La iniciativa és del
Centre d’Estudis de la
Ribera i l’Ajuntament
de Vinebre.

Més 
Notícies

La fira del llibre ebrenc, germana gran i
llavor del Litterarum -la fira d'especta-
cles literaris de Catalunya-, compleix 15
anys. Per celebrar-ho canviarà d'ubica-
ció i instal·larà la gran llibreria unificada
amb 2.000 títols de temàtica ebrenca a
la cèntrica Plaça de Dalt de Móra
d'Ebre. L'objectiu és apropar-se a la
gent. També s'amplia la seva durada a
quatre dies. Per altra banda, la literatura
ebrenca també es farà sentir en el
Litterarum amb destacats espectacles

d'autors o temàtica ebrenca. Enguany el
80 aniversari de la Batalla de l'Ebre i la
Guerra Civil protagonitzaran dos noves
representacions: la nova creació de la
companyia de Valer Gisbert, 'Vestigis
2.0' i 'Paraules de guerra a l'Ebre en
caiac' que tindrà el riu com a escenari i
que impulsen les empreses Terra Enllà i
En Blau. També la cantautora Montse
Castellà presentarà el seu últim disc dins
de l'activitat TAST Escriptores amb les
literates femenines com a protagonistes. 

La fira del llibre ebrenc 
estrena ubicació

I amplia la durada en la celebració de la seva 15a. edició

L'Ajuntament de Flix veu amb preocupació com la
represa de les obres de descontaminació del pantà
pendents continuen encara sense data d'inici efecti-
va. Tot i que el govern espanyol ha encarregat a
l'empresa pública Tragsa aquesta tasca, el conflicte
entre Acuamed i l'anterior adjudicatària de la neteja,
FCC, manté el projecte aturat. En declaracions a
l'ACN, l'alcalde la població, Marc Mur, ha reconegut,
a més, que aquest neguit s'ha incrementat durant les
últimes setmanes amb la crescuda de cabal del riu
Ebre. El Consell Comarcal va aprovar per una unani-
mitat una moció que reclama l'inici dels treballs al
més aviat possible, que un comitè científic certifiqui
que es finalitzen sense deixar més llots tòxics, que no
es descuidi el control de l'aire durant el procés i que
s'acabin també les obres pendents del Pla de
Restitució vinculat a la neteja.

Preocupació a Flix pel retard 
de les obres al pantà

El Consell Comarcal reclama la represa de la neteja

Foto de família dels directors i col.laboradors de la fira del llibre ebrenc i Litterarum de Móra d’Ebre,

acn

En l’informe de presidència, l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan pi-
ñol, en sessió plenària, va explicar  que “ha vençut l’adjudicació
de la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre a l’empresa
Gecohsa, del Grup Sagessa, si bé continuarà gestionant l’Hospital
fins al 30 de juny, a l’espera que el govern de la Generalitat es
constitueixi i es pugui crear l’empresa pública que ha de gestionar
l’Hospital després de 30 anys en mans del Grup Sagessa”. Piñol ha
manifestat un punt de malestar “perquè la proposta de la Gene-
ralitat no inclou en el Consell d’Administració de la futura empresa
gestora la presència de representacions dels consells comarcals de
la Terra Alta i el Priorat, a banda d’altres qüestions  de funciona-
ment no resoltes”. 
D’altra banda, dins de l’actualitat morenca, cal informar que s’-

han adjudicat les obres de reforma i millora del col·legi públic Lluís
Viñas a l’empresa M. J. Grúas, SA per un import de 929.884,88
IVA exclòs. Aquest estiu començaran els treballs. El pressupost no
inclou la cobertura de la pista, que es farà amb una altra partida.
La setmana vinent  entrarà en servei la pista poliesportiva coberta
i les obres que s’hi han efectuat: cobertura, enllumenat, agença-
ment de l’entorn i reparació i pintura de la pista.
Finalment, el ple també va aprovar  una moció d’ERC de suport

als Comitès per a la Defensa de la República (CDR) per 10 vots a
favor (CiU-PDECAT i ERC) i 3 en contra (PSC i PP). La regidora del
PSC Dorors Gurrera va argumentar el seu vot en contra per con-
siderar que els CDR han exercit alguna actuació intimidatòria, in-
sults i vandalisme, tot i rebutjar que aquests fets puguin ser con-
siderats de terrorisme. L’alcalde, Joan Piñol (CiU-PDECAT), va
replicar dient que els CDR no són violents i només manifesten el
mal humor d’una situació que consideren injusta. Àlex de la Guia,
regidor d’ERC, va dir a Gurrera que en totes les vagues generals
els sindicats, entre els quals els afins al PSC, cremen pneumàtics i
tallen carreteres.

Sagessa gestionarà l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre 

fins el 30 de juny

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!
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DELTEBRE

La setmana passada va
començar la solta d'ai-
gua als canals de l'he-
midelta dret de l'Ebre i
ja s'han inundat els pri-
mers arrossars a la
zona Delta, Prats i la
Ràpita. La inundació
dels camps dóna el tret
de sortida a la campan-
ya de l'arròs i és el pas
previ a la sembra d'a-
quest cereal. Les plu-
ges van posposar la
preparació dels camps
una setmana. La quan-
titat i la qualitat de l'ai-
gua que arriba pels
canals és la més apta,
fresca i amb molts sedi-
ments. Amb els des-
guassos plens d'aigua
del riu, es veurà en la
propera setmana quina
pot ser l'afectació,
quan el caragol
comenci a aparèixer
amb els camps inun-
dats.

Inundació
dels camps
d'arròs

Les Jornades del Pa-
trimoni Històric estan
destinades aquest any
a la commemoració del
80è aniversari de la Ba-
talla de l’Ebre, atès que
el terme de Campredó
va ser escenari d’un
dels esdeveniments
més sagnants: El pas de
l’Ebre, la matinada del
25 de juliol de 1938,
durant el qual varen
morir 1600 combatents
dels dos bàndols en-
frontats. Organitzades
per l’Associació Cultu-
ral Soldevila, en col·la-
boració amb la regido-
ria de cultura i
patrimoni de l’EMD de
Campredó, van tenir
lloc en espais diferents (l’estació de ferrocarril i la casa templera de
Prat) durant el cap de setmana passat i el dimarts dia 1 de maig. De
fet, van comptar amb la presència de membres de diverses associa-
cions ebrenques que treballen molt activament per la recuperació de
la memòria històrica. Entre les activitats, va fer-se la lectura de Cartes
de Pàndols i es va presentar el projecte de rehabilitació de les muralles
de la Casa del Prat, efectuant-se la presentació pública de la vesti-
menta d’un Brigadista internacional, que estarà exposat permanent-
ment a la Torre de Font de Quinto.

Una expedició de l’Ajuntament de l’Aldea va assistir a la convo-
catòria del acte, que va organitzar la Universitat Autònoma, per
rebre el “Segell Infoparticipa” a la transparència de la informa-
ció com ha ens local. Enguany l’Aldea ha assolit el 100% de
compliment en tots els paràmetres que qualifiquen l’accés a la
informació als ciutadans. Segons dades del mapa Infoparticipa,
en tota Catalunya sols hi ha 19 de 947 els municipis amb un
compliment total dels requisits per obtenir aquesta menció, i
concretament a la província de Tarragona solament l’Aldea ha
assolit aquest ple del 100%. Un èxit del municipi, dels ciutadans
que amb la seva col·laboració ho fan possible, dels treballadors
del consistori i especialment de la tasca constant i ferma de Joan
Rallo i del responsable de l’àrea de comunicació, Simon Falcó.

Jornades del Patrimoni històric:
80è aniversari de la Batalla de l'Ebre

Premi al 100 % de Transparència a
l’Ajuntament de l’Aldea

Van tenir lloc a Campredó
Únic que l’ha aconseguit a la demarcació

L’Ampolla repartirà 2.500 quilos d’ostres en la
XXVIII Diada de l’Ostra del Delta, diumenge

L’Ampolla celebrarà el diumenge, 6
de maig, la XXVIII Diada de l’Ostra
del Delta, un certamen que s’ha con-
vertit en un referent turístic i gas-
tronòmic a les comarques de l’Ebre i
arreu del país. L’organització calcula
distribuir uns 2.500 quilos d’ostres
del Delta entre el públic que acudeixi
al port pesquer de l’Ampolla, on l’any
passat van gaudir de la jornada més
de 3.000 persones.
La Diada de l’Ostra és l’acte d’inici de
les XXVIII Jornades Gastronòmiques
de l’Ostra de l’Ampolla, que tindran
lloc del 5 i al 20 de maig.

La Festa de la Cirera de Paüls arriba
amb una previsió de collita ‘molt bona’

L'Ajuntament de Paüls ha enlles-
tit la programació del Mercat de
la Cirera, que se celebrarà el 27
de maig, i la XV Festa de la
Cirera, que tindrà lloc els dies 2 i
3 de juny. Dues cites, en dos caps
de setmana consecutius, que
pretenen promocionar el tracte
directe entre els productors locals
i els consumidors d'aquesta frui-
ta dolça. Les previsions apunten
que enguany la collita serà molt bona i d'una extraordinària qualitat, uns
auguris que fan pensar que enguany Paüls viurà una festa grossa. L'alcalde
de Paüls, Enric Adell, ha presentat la programació d'actes i el cartell promo-
cional de la Festa, que ha pintat l'artista local Domingo Basco.

Presentació de la vestimenta d’un Brigadista Internacional.
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*LA RÀPITA va aprovar
en el ple la proposta
d’alcaldia per a l’allibe-
rament dels presos polí-
tics, el retorn dels exi-
liats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i
autoritària de l'Estat
espanyol. Va quedar
aprovada per unanimi-
tat amb l'exclusió del
punt vuitè, que feia
referència a la construc-
ció de la república cata-
lana i que va ser votat a
banda, amb l’abstenció
d’ICV, el vot en contra
del PSC i el suport de la
resta de grups.

*ELS AQÜICULTORS
del delta de l’Ebre han
iniciat aquesta setmana
la ‘collita’ de musclos,
amb molt bones pers-
pectives especialment
per la gran qualitat que
presenta enguany
aquest popular marisc.

*30 EMBARCACIONS,
amb 150 tripulants, van
participar el cap de set-
mana a la Musclarium
Cup, que es va estrenar
com a regata a la badia
dels Alfacs.

Més notícies

La Secció Local d’Esquerra Republicana
de la Ràpita ha escollit el seu candidat a
l’alcaldia de la Ràpita per a les eleccions
municipals que tindran lloc el maig de
2019. Caparrós concorria a l’elecció de
candidat sense competència, pel fet que a
Esquerra Republicana consideren que “ara
és l’hora que Josep Caparrós, que haurà fet
d’alcalde durant quatre anys en el moment
de les eleccions, i que tindrà una experièn-
cia com a regidor de 13 anys, acabi execu-
tant tots aquells projectes del nostre poble
que en un mandat de quatre anys no es
poden acabar per les dimensions que te-
nen”, afirmava el president de la Secció
Local, Oriol Clos. Josep Caparrós, que ha
estat escollit per unanimitat com a alcaldable, ha volgut agrair públi-
cament “la confiança i suport que m’ha demostrat la gent d’Esquerra
a la Ràpita. Per a mi és una responsabilitat i, alhora una gran il·lusió,
que afronto amb totes les forces i, si cap, encara en més energia per
continuar treballant pel projecte republicà i el futur del nostre poble”.
Des del maig de 2015, Josep Caparrós encapçala l’Alcaldia del Govern
municipal de La Ràpita i, en aquest sentit, destacava que “en aquests
pocs anys, hem pogut sembrar algunes llavors i hem recollit alguns
fruits, amb l’execució d’actuacions i projectes que cobreixen diverses
necessitats dels nostres conciutadans”. Fent una valoració d’aquesta
legislatura, de la qual encara en queda un any, Josep Caparrós es
mostrava “satisfet”, d’una banda, “per l’efectivitat del pacte de Go-
vern”, que considera que ha estat fins al moment “d’entesa absoluta
entre tots els grups”; i per l’altra, “per l’elevat ritme d’execució de
projectes i accions en benefici dels rapitencs i rapitenques”.

Arriba el mes de
maig i amb ell una
nova edició de la
Mostra Art i Flors als
Balcons. Una mostra
que, en aquesta oca-
sió, lluirà doblement,
ja que els especta-
dors contemplaran
les 40 noves teles
repartides pels bal-
cons de la població,
però també moltes
de les teles d’edicions
anteriors. A més a
més, la resta  de bal-
cons del circuit es
decoraran amb flors,
fet  que farà el reco-
rregut més bell i el
resultat final més
valuós. Núria Prades,
comissària d'Art i
Flors als Balcons,
explica que, nova-
ment, la mostra
compta amb una
"dissenyadora invita-
da de luxe, la canareva Adela Beltran Sancho". Beltran és una dis-
senyadora gràfica i d’interiors d’ampli currículum. Demà dissabte,
a les 19 h, a la plaça del Camí Ample, tindrà lloc la inauguració de
la 3a Mostra Art i Flors als Balcons d'Alcanar.

L’alcalde Caparrós, reelegit candidat a
l’alcaldia de la Ràpita La 3a edició d'Art i Flors 

als Balcons arrenca a Alcanar 
És el quart comici en què encapçala la candidatura d’ERC

DEMÀ DISSABTE

Arriba el Séniafest

Avui divendres Tindrà lloc entre els mesos de maig i octubre

Cap de setmana d’activi-
tats a la Sénia, iniciant-se
avui divendres amb el
Séniafest, amb un con-
cert de Gatillazo, Prozak
Soup, Mim i dj Plan B.
Serà a les 23.30h. 
Entre altres activitats,
diumenge hi ha prevista
la XIX Trobada de pun-
taires, a càrrec de
l’Associació de Dones
senienques. La concentració serà al carrer Carme de les 10 a les 13 hores.

Ulldecona presenta el cicle Patrimonium

L’Ajuntament d’Ulldecona s’ha presentat el cicle PATRIMONIUM
2018 que tindrà lloc entre els mesos de maig i octubre. Aquesta 3a
edició del cicle d’activitats 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). “Una edició orientada a eixamplar i enriquir el signi-
ficat del nostre Patrimoni en totes els seves possibilitats. I com, la
seva gestió es converteix en una eina de dinamització i implicació
de la societat civil. Patrimoni com a font de ciència, coneixement i
educació,... amb una funció socio-cultural, artística i per que no,
d’oportunitats de futur econòmic”. Les activitats són gratuïtes
excepte els Vermuts Històrics i es realitzaran en espais com l’Antic
Molí d’Oli de Cèsar Martinell, el Museu Natural Oliveres Mil·lenà-
ries de l’Arion,  l’Església de Sant Lluc o l’Ermita de la Pietat.

Josep Caparrós, 
alcalde de la Ràpita

Lliurament dels premis del Concurs Literari 
Vila de Santa Bàrbara

Divendres passat, va tenir lloc el lliurament dels premis
del XXVII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara que enguany es convocaven en la modalitat
de narrativa. Recordem que, des de l'any 2012, els
premis es convoquen bianualment, un any narrativa i
al següent, poesia i assaig. 
Tal com informa la Plana Ràdio, enguany, el jurat reu-
nit a principis de mes, va decidir que el premi de narra-
tiva, dotat amb 300 €, es concedís a l'obra Cicatrius
d'interí, del rapitenc Pep Carcellé Freixas (a la imatge).
També, dotat en 60 €, s'atorgà un accèssit local a l'o-
bra "Jo vull ser rei", de Josep Manel Obiol Cabrera.

Estelada
gegantina

Els Comitès de Defensa
de la República (CDR)
de Deltebre i de Sant
Jaume d’Envenja han
protagonitzat una acció
reivindicativa aquest
diumenge al matí sota el
lema “el poder del
poble”. Els membres
d’aquest col·lectiu han
penjat una estelada de
dimensions gegantines
al pont de Lo Passador.
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Les síndromes de sensibilització central (SSC)
engloben malalties com la fibromiàlgia, la sín-
drome de fatiga crònica o la sensibilitat quími-
ca múltiple. Són malalties cròniques que fan
emmalaltir homes i dones de totes les edats i
alteren la vida de la persona en tots els àmbits,
causant cansament extrem (físic i mental),
insomni, problemes de memòria i, en alguns
casos, aïllament. Actualment, a Catalunya
podria haver-hi prop de 200.000 persones
afectades de fibromiàlgia, unes 45.000 amb la
síndrome de fatiga crònica i unes 10.000 amb
sensibilitat química múltiple.

Parlem amb Fina Mas Gay, afectada de
Fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sen-
sibilitat química múltiple.

Més Ebre: Com t'ha afectat personalment
l'SSC?
Fina Mas: El canvi és molt dur, és com si emi-
gres a un altre món i no té sentit res. Per mi, el
pitjor va ser la poca comprensió, per part de la
família, amics i metges, que es pensaven que
tot eren invencions meves, que tot el problema
venia del meu cap, i els metges només em trac-
taven per depressió, malgrat tot jo tenia ganes
d'estar amb la meva filla, treballar, fer coses
però el meu cos no responia. Fins que em van
recomanar el Dr. Joaquim Fernandez Solà, ell
em va diagnosticar FM, SFC i SQM. Després
del deterioro de l'àmbit familiar i social, ve la
rabia, impotència, soledat i és quan has de
tocar de peus a terra i començar una vida nova,
fins i tot canviar de població pel tema de la con-
taminació ambiental, fitosanitaris químics, boti-
gues, gent amb molt de perfums, suavitzants
dels veïns, etc. Un poble com Arnes té poca
població, la gent treballar en el camp o fora
d'ell, la gent de camp no es posen perfums per
anar a treballar, els cultius d'aquesta zona
necessiten pocs fitosanitaris, i molts pagesos ja
utilitzant una agricultura ecològica i integrativa,
no tenen indústries a molts km al voltant ni
tampoc autopistes, en el cas de fer alguna
intervenció de fitosanitaris Bio dins el poble, jar-
dins, el casal, la piscina, etc., la secretaria de l'a-
juntament ens informa per evitar exposicions.
Per altra banda, juntament amb medi ambient
de la Generalitat de Catalunya i programes
com Caliope i altres, vam fer un estudi dels
corrents d'aire per saber quins contaminants
podien arribar. Vam començar pel Pirineu de
Lleida, Girona, també hem estat buscant llocs
per viure a Burgos, Sòria, Navarra un llarg reco-
rregut per molts llocs, però, no existeix un lloc
per nosaltres que compleixi amb tots els requi-
sits. Tant jo mateixa com la meva parella actual,
també amb un grau molt alt de SQM (Químic
de professió) podíem estar durant molts mesos
al llit i sense sortir de casa, utilitzant mascareta,
purificadors d'aire dins la casa i tot i això,
empitjoràvem. Aquí a Arnes tot ha canviat,
tenim brots perquè la malaltia estar present,
però res comparat amb abans. Vull donar grà-
cies al poble d'Arnes per acollir-nos.

ME: Són malalties encara poc conegudes per
tant, la principal font de coneixement sobre
aquests trastorns, està basada en les històries
dels que viuen amb la malaltia. Parlem de
simptomatologia.

FM: Hi ha tres símptomes principals, que es
combinen en diferents intensitats segons la per-
sona, o segons la fase en què es troba cada
malalt: dolor, fatiga i hipersensibilitat. El dolor
pot ser molt intens i continuat; la fatiga és exte-
nuant i limita molt l'activitat de la persona, tant
a nivell físic com cognitiu; i la hipersensibilitat
pot ser a multitud de factors, no només els pro-
ductes químics sinó també sons, llums, vibra-
cions, radiació solar, canvis de temperatura... A
més, aquests símptomes s'acompanyen d'altres
alteracions: problemes digestius, desregulació
de la temperatura corporal, facilitat per agafar
infeccions, etc.

ME: Els símptomes afecten divers aparell i sis-
temes de l'organisme. Però, està clar que no
s'ha de confondre amb una al·lèrgia.
FM: Són malalties multisistèmiques, de gran
complexitat. La SFC es considera una malaltia
neuroimmune, i la SQM, encara que de vega-
des es classifica com "al·lèrgia inespecífica",
funciona de manera diferent a una al·lèrgia. És
una sensibilització que apareix quan se sumen
diversos factors: uns de predisposició (determi-
nades variants genètiques, associades a una
mala destoxicació de l'organisme), unes altres
d'exposició (una exposició puntual, o bé un
efecte combinat de tots els tòxics amb els quals
estem en contacte al llarg de la vida), i uns de
manteniment (un cop ens hem sensibilitzat a
una primera substància, la repetició d'exposi-
cions fa que ens anem sensibilitzant progressi-
vament a multitud de productes diferents, amb
reaccions cada cop més intenses).

ME: El tipus d'estímuls desencadenants és
divers, però predominen els agents químics i
les radiacions ambientals. Estem rodejats d'a-
gents químics (ambientadors, netejadors de la
llar, fum, insecticides, pintura, roba, etc.), o
ambientals (exposició solar, ones elèctriques o
magnètiques, sonores... Una pantalla aparent-
ment interminable de productes químics

(aproximadament 2.000 productes químics
nous cada any) on no falten substàncies d'e-
fectes desconeguts sobre el nostre cos.
FM: És així. És una mena de contaminació pre-
sent a tot arreu, però de la que en general no
s'és conscient. Els afectats de SQM ho vivim
molt directament, perquè ens produeix reac-
cions el que mengem, el que bevem, el que ens
posem a la pell, el que respirem...

ME: Parlem de la propera projecció del docu-
mental Unrest que tindrà lloc a la Biblioteca de
Tortosa el dia 7 de maig a les 18h per comme-
morar el 12 de maig dia internacional de
malalties de Síndrome Sensibilització Central,
SSC.

FM: El documental «Unrest» és una descripció
en primera persona del que suposa viure amb
un grau alt de Síndrome de Fatiga Crònica (o
encefalomielitis miàlgica, com s'anomena als
països anglosaxons). Està dirigit per Jennifer
Brea, una jove nord-americana que va haver de
canviar radicalment de vida després de ser
diagnosticada de SFC i que va posar en marxa
un moviment internacional, anomenat

"Millions Missing" (milions absents), per recla-
mar un millor tracte als malalts i més recursos
per a la investigació mèdica. El documental,
premiat al Festival de Sundance, ha tingut un
gran èxit de crítica i de públic i s'està difonent a
tot el món dins d'una campanya de sensibilit-
zació sobre la malaltia. La projecció de Tortosa
compta amb el suport de la Confederació
Nacional de SSC i de l'associació local AFCIS-
QUIM. El col·loqui estarà dirigit per la Dra.
Anna Cuscó. Tothom que poguí venir estar
convidat, fins a complir aforament, i perquè els
malalts de SQM puguin participar en aquesta
activitat demanem abstenir-se en l'ús de per-
fums, desodorants o maquillatge amb perfums,
moltes gràcies.

  

LES SÍNDROMES 
DE SENSIBILITAT CENTRAL

MALALTIES EMERGENTS DEL SEGLE XXI

Us esperem el dia 7 de maig a les 18h a la Biblioteca de Tortosa per commemorar 
el 12 de maig, dia internacional de malalties de Síndrome Sensibilització Central, SSC

Isabel Carrasco

Les SSC són un conjunt de
síndromes poc conegudes pels
professionals sanitaris, per això la
Regió Sanitària de Terres de l'Ebre
ha proposat un model d'atenció a
les persones afectades per SSC i ha
organitzat una Unitat d'Expertesa
(UE) de SSC de la Gerència
Territorial de l'ICS a les Terres de
l'Ebre, formada per professionals
d'Atenció Primària i de l'Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta. La
unitat està físicament situada al
CAP Baix Ebre (Tortosa) amb la
Dra. Rosa Caballol al capdavant.
Aquesta unitat multidisciplinària
està formada per professionals
d'Atenció Primària, Medicina
Interna, Reumatologia i una
Infermera gestora de casos, que
serà qui gestionarà els fluxos de
les persones afectades, i que
comptarà amb la participació de
professionals de Psicologia
Clínica, Psiquiatria i Rehabilitació. 

Crèdit: Jason Frank Rothenberg
Davant la incomprensió dels metges, Jennifer Brea s'enregistra ella mateixa al documental Unrest per revelar el món ocult 

de la SFC/EM (síndrome de fatiga crònica - encefalomielitis miàlgica)
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La Rapitenca ha pogut acabar creant l’estructura espor-
tiva que desitjava. Fa unes setmanes no estava clar que
tot pugués engranar. Ara, d’entrada, és així. Arriba
Zahera i Fernando Garcia també seguirà. Ha hagut
entesa. Es diu que no serà fàcil que dos líders estiguin
en un mateix equip de treball. També hi ha qui diu que
si per a un club a Primera catalana no fa falta tanta
estructura. 
La meua opinió al respecte és que estem en un territori
petit i en el que en ocasions manca més unió per poder
aconseguir fites més rellevants. Crec que Zaera i
Fernando tenen bona predisposició i intel.ligència per
poder sumar els dos junts en benefici del club. El temps
ho dirà però si hi ha connexió, la Rapitenca pot sortir
guanyant. Isaac, tal com va dir ell mateix, no seguirà.
Una primera decisió que, en principi, potser no sigui
popular ni amb sentiment. Però hi ha altres idees basa-
des amb un nou projecte esportiu i són decisions que
encara que des de fora no es poden entendre, s’acaben
prenent per iniciar una nova etapa. I parlant d’unió i
d’intel.ligència, destacar també la proposta inicial del
Tortosa, de la gestora, per en principi buscar unir
esforços i poder solucionar la situació directiva actual.
Si es pot aconseguir, també s’estarà en el bon camí. 

Michel 

Sumar i no dividir

Quin gran poder té el futbol ebrenc. En una setmana dos
fitxatges estrella: Àlex Gomez, amb un gran historial, fitxa
per coordinar el futbol base de l’Ascó. 3 dies després,
Zaera tornava per la porta gran a la Rapitenca. Diuen que
les decisions importants es prenen entre els 30 i 40 anys. I
el president de la Rapitenca té 39. Va donar un gir a la seva
vida, primer presentant-se com a president i ara fitxant a
Zaera, sense hipotecar el club. El noi de S. Bàrbara, Agustí
Zaera, va estar set anys a la Rapitenca i va fitxar pel Reus
en l'àrea de captació i mai va deixar de ser el representant
a la provincia del Barça, on porta 10 anys, treballant en la
recerca de valors. Per a mi és el número 1, en coneixement
de jugadors de futbol base de la província. Zaera serà el
mànager general del club; qualsevol decisió, des dels patu-
fets fins al primer equip, tindrà la supervisió de l’estructura
esportiva creada. Fernando seguirà sent el secretari tècnic.
Si vostès es pensaven que no estava en el projecte, estaven
equivocats. La idea és apostar pel planter i que els jugadors
d’11 anys comencin a ser més competitius i els entrena-
dors del futbol base siguin més valents per donar oportu-
nitats als jugadors encara que l'equip baixi de categoria.
Prevaldrà més la formació, això sempre dóna fruits. El pro-
per any el primer equip de la Rapitenca serà més ebrenc.
Tot em sembla bé però discrepo només si Zaera vol portar
a jugadors de la zona de Tarragona. Jo els asseguro que la
Rapitenca tornarà a estar a tercera divisió abans de quatre
anys. No obstant, el més important per Zaera no és el pri-
mer equip, és el planter. El model de la Rapitenca tant del
primer equip com de la pedrera no funciona. En el primer
equip hi ha mínima presència de jugadors locals i en futbol
base la propera temporada la presència dels equips a
Preferent pot ser la meitat. Zaera arriba per a donar el seu
cop mestre, tant de bo ho aconsegueixi. Els jugadors seran
els beneficiats. Cal omplir la Devesa. Difícil assignatura.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Zaera revolucionarà la Rapitenca

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

Ampolla-R Bítem. I a les 22.30 h, anàlisi de la jornada.
Resums amb els gols: Santboià-Ascó, San Cristobal-
Rapitenca, Amposta-Canonja, la Sénia-la Cava,
Camarles-Ulldecona, Ampolla-R Bítem i Aldeana-
Olímpic. Convidats: Cristian Bertomeu (Ulldecona) i
Teixidó (Ulldecona). Intervindran: Castillejo (Ascó),

Fernando (Rapitenca), Serrano (Sénia) i Enric (Ampolla).
22.30 h

El Tortosa va viatjar a Lleida amb 11 jugadors del primer equip, el porter del juvenil
i dos cadets, Xavi i Aitor. Tots dos van jugar durant el partit. En el cas de Xavi Marga-
lef, amb 15 anys, es produeix l’anècdota que és el fill del mitic davanter roigiblanc,
José Luis Margalef, jugador històric, que va debutar amb el primer equip la tempora-
da 84/85, a la Preferent, tenint també 15 anys. El Tortosa va perdre 5-2 i Selu, el por-
ter, va aturar un penal i va evitar rebre altres gols. En la jornada vinent, el Tortosa
rebrà un Alpicat molt necessita. El juvenil juga també diumenge la tarde a Gandesa,
en una promoció que s’ha complicat. Però des del futbol base s’està ajudant perquè
el primer equip acabi la temporada dignament. Cal destacar-ho. Per acabar, dir que el
partit de diumenge, Vilaseca-Andorra, es jugarà a les 9.30 h. sembla ser com a ‘res-
posta’ al partit d’anada. 

Dos cadets debuten amb el primer equip del Tortosa, un d’ells
Xavi Margalef, fill del mític golejador

L’Ascó havia de guanyar el Figueres,
dissabte, per a seguir molt a prop de
la quarta plaça. Pero va empatar (1-
1). El malefici dels partits a casa,
autèntic punt dèbil de l’equip en el
present campionat, continua. 
La història es va repetir, com en al-

tres setmanes a casa. Domini i oca-
sions claríssimes però falta de con-
tundència per resoldre-les. També és
cert que el neguit per l’obligació de
guanyar van poder pesar. L’Ascó no va
poder avançar-se en el marcador i va
ser el Figueres, a la represa, qui va fer-
ho arran d’una acció individual de
qualitat. Poc després una bona passa-
da interior va aprofitar-la Guiu per ba-
tre al porter rival pel pal curt. Amb l’1-
1, els intents posteriors ja van ser a les
desesperada, però les ocasions ja ha-
vien existit, fins i tot a porteria buida.
Ara l’equip de la Ribera queda a 4
punts quan en manquen sis. Poder ac-
cedir al play-off és una quimera. Se-
gons el tècnic Santi Castillejo: “hem

de ser realistes i veure que les opcions
gairebé s’han esvaït. No es pot recrim-
ninar res a l’equip, perquè s’ha entre-

gat, però, com en altres partits a casa,
va faltar alguna cosa per poder guan-
yar, tenint les opcions”.

S’esvaeixen les opcions
TERCERA DIVISIÓ. A MANCA DE DUES JORNADES

L’Ascó va empatar a casa amb el Figueres i es queda a 4 punts de la quarta plaça

Ampolla-R Bítem,
el partit

CANAL TE

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

La situació del CD Tortosa continua igual pel que respecta
a que no hi ha cap candidatura. I els dies passen. No obs-
tant, en les darreres hores s’han fet passos avant entre els
membres de la gestora, amb un remarcat sentit de la res-
ponsabilitat, per unir esforços i per poder continuar treba-
llant pel club i, d’aquesta forma, tant a nivell del primer
equip com del futbol base, començar a planificar la tempo-
rada vinent. O sigui, seria com una mesura transitòria, amb
l’aportació de noves incorporacions a la junta que pugues-
sin crear una textura directiva durant aquesta transició.
D’aquesta forma, membres de la gestora, del primer equip
i del futbol base, assumirien aquesta transició durant un any
perquè el club pugui tenir continuitat i, mentrestant, es pu-
gui crear un nou grup directiu per al futur. 
Hi ha il.lusió per poder anar en una direcció i solucionar

el conflicte actual amb unes bases fixades, sempre pensant
amb el millor per a l’entitat. Per això, en breu, es comença-
ria a treballar per estructurar el tema esportiu, del primer
equip i també del futbol base, que ja ha iniciat les primeres
gestions.  

Responsabilitat per solucionar
el conflicte directiu

CD TORTOSA

Isaac Fernández va agafar la Rapitenca molt avançada
la primera volta. Va passar moments d’angoixa quan van
arribar les quatre derrotes seguides, una d’elles en el derbi
a Tortosa. Però la directiva, en aquell moment, va donar-
li confiança. I aquesta confiança ha desencadenat resul-
tats molt positius durant la segona volta, amb partits força
atractius a la Devesa. A més, l’equip ha tingut fins a sis
baixes i s’ha reforçat amb joves del filial. La situació, per
tant, és òptima. No obstant, Isaac Fernández, en la roda
de premsa de diumenge, va comunicar que no seguiria:
“vull deixar la Rapitenca el més amunt possible. Els ru-
mors que m’arriben per un costat i per un altre és que no
seguiré”. El tècnic no feia més valoracions: “sóc persona
de futbol i entenc que aquestes situacions poden passar.
No és el primer cop que em succeeix. Satisfet per la feina
feta i agraït per la confiança que em van donar al seu mo-
ment”. Ja hi ha rumors ferms sobre el proper entrenador
que es podria saber els propers dies. La Rapitenca va per-
dre amb el Martinenc (0-2) en un partit en què mereixia
més i en què l’àrbitre no va estar massa encertat.

Isaac Fernández comunica 
que no seguirà

UE RAPITENCA

Una acció d’un partit de l’Ascó, a casa, d’aquesta temporada.
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El Gandesa va vèncer el Morell (3-2) i segueix tercer, a
5 punts de la segona plaça, de l’Amposta. Ha de buscar
guanyar els 4 partits que li manquen, un d’ells amb l’Am-
posta a casa, i esperar una altra ensopegada de l’Amposta
que en la darrera jornada visitarà un Roda desesperat per
intentar evitar el descens directe i les compensacions.
Del partit amb el Morell, el tècnic Guillermo Camarero,

informava que “vam fer una gran primera meitat, en la lí-
nia de les darreres setmanes. La posada en acció en el
partit va ser molt bona, amb possessió de pilota, combi-
nant amb velocitat i creant i aprofitant els espais. Al mi-
nut 15 ja anàvem 2-0, tenint més opcions. Abans del des-
cans vam fer el 3-0 però a la represa, tot i parlar-ho,
l’equip es va acomodar i va baixar la intensitat. I el partit
es va complicar amb els dos gols que va fer el Morell. No
vam tenir capacitat per sortir a la contra i vam patir, tot i
que l’equip, en l’aspecte defensiu, va estar força bé i el
Morell no ens va fer massa perill”. 
Guillermo afegia que “seguim posant pressió a l’Am-

posta, esperant poder guanyar els partits que falten,
comptant en què ells ens han de visitar i esperant també
que, a més, ells puguin fer un empat en les altres jorna-
des. No serà fàcil però hi ha opcions matemàtiques i men-
tre aquestes puguin existir, treballarem per conservar la
il.lusió que disposem a hores d’ara”. Guillermo no seguirà
la temporada vinent. 

El Gandesa va guanyar el Morell i
segueix a l’espectativa

TERCER, A 5 DE L’AMPOSTA QUE HA DE VISITAR-LO

El Catalònia va perdre amb el líder Cambrils U i va veu-
re frenada la ratxa de 3 jornades guanyant. Les opcions
de permanència s'esvaeixen amb la derrota. 
El Cambrils U va tenir les dues primeres opcions però el

partit, posteriorment, es va equilibrar, tenint el Catalònia
fins a 3 ocasions per marcar. Els locals cedien metres i es-
peraven sorpendre a la contra, sent més directes.
S'arribava al descans i semblava que el 0-0 seria el re-

sultat però en dos córners, minut 43 i 44, el Cambrils va
decidir amb dos gols. Els locals van protestar, en el 0-2,
unes mans d’unrival. Al video s’observa com el jugador
visitant va ser molt llest. L’àrbitre no va vceure-ho. A la
represa, aviat, el Cambrils va sentenciar amb el 0-3 en
una jugada en què els locals també van protestar mans en
l'acció prèvia. Amb el 0-3, els cambrilencs, incòmodes a
la primera meitat, van estar més ferms i el Catalònia, mal-
grat tenir un parell d'arribades, no va poder marcar.
Els cambrilencs segueixen líders mentre que el Cata es

distancia de les possibilitats de permanència.

El Catalònia cau contra el líder (0-3)

EL CAMBRILS U. VA DECIDIR EN DOS MINUTS (43 I 44)

La Cava va perdre amb el Camarles (0-1). Un resultat
que significa un pas enrera per als blanciblaus, davant
d'un Camarles que va jugar més tranquil, sense ansietat  i
que va avançar-se amb gol d'Aleix, després d'una bona
jugada col.lectiva (minut 40). Al primer temps, els camar-
lencs es van trobar més còmodes i van controlar el partit
des del control i la combinació de la pilota. La Cava, amb
joc més directe, va fer perill amb diverses rematades però
li va mancar la calma necessària per resoldre-les. A la re-
presa, els locals, amb els minuts, van jugar més precipi-
tats, tenint José Mari dues accions per poder marcar. El
derbi es va anar fracturant i la Cava va haver d'arriscar.
Llavors el Camarles va tenir espais i opcions per senten-
ciar, fent dos pals. Els locals, altre cop en descens directe,
es compliquen la permanència (més amb les compensa-
cions) mentre que els visitants refermen la quarta plaça.

La Cava es complica

2A CATALANA. DERROTA AMB EL CAMARLES (0-1)

Olímpic i el líder l’Ampo-
lla van oferir un molt bon
partit (3-3). L’Ampolla va
començar tenint la pilota i
dominant. Però arran d’u-
na indecisió seua en defen-
sa, el local Pau va afusellar
l’1-0. Malgrat això, l’arti-
lleria ampollera va aparèi-
xer. I Guillem, genial per la
dreta, va fer una gran ju-
gada. La seua centrada va
generar l’empat. Poc des-
prés, l’asociació dels visi-
tants Samu i Ramírez va
permetre-li a aquest darrer
marcar l’1-2, driblant al

porter local, Ruben. Mal-
grat la remuntada visitant,
a partir de la mitja hora de
joc, va ser l’Olímpic qui es
va apoderar del partit amb
la bona feina de Fèlix i Ser-
gi a la zona ampla, un Pau
molt combatiu i amb Soria-
no lluitant a la davantera.
El propi Soriano va enviar
una pilota al pal i poc
abans del descans, Damià,
porter de l’Ampolla, va
evitar amb el peu un em-
pat local que arribaria amb
una bona jugada en què
Pau assistiria a Pol que va

fer el 2-2. La represa fou
molt oberta. L’Olímpic,
amb bona proposta i fases
de bon joc i elaboració de
les jugades, li va posar una
marxa més al partit i va fer
treballar a Damià que, amb
dues intervencions, va sal-
var al seu equip.  L’Ampo-
lla, amb gent de refresc,
amb els mintus i el partit
més fracturat, va tenir les
seues opcions i així va fer
el 2-3 que es produiria
arran d’una jugada per la
dreta. El rebuig del porter
morenc va aprofitar-lo Ge-

rard per obtenir el 2-3.
L’Olímpic insistiria i amb
un penal, protestat pels vi-
sitants, empataria. Soriano
feia justícia per a un Olím-
pic que, com a mínim, me-
reixia l’empat. 
El líder l’Ampolla perd

avantatge en el liderat. 

Un bon Olímpic empata amb el líder l'Ampolla

3A CATALANA. ELS MORENCS VAN FER UNA GRAN SEGONA MEITAT (3-3)

L’Amposta afrontava un partit clau, al Vendrell. Potser,
a més del que li queda a Gandesa, el més complicat. I va
guanyar-lo. Ja són 15 jornades sense perdre. Segueix se-
gon, a dos punts del líder i a quatre del tercer.
El tècnic Albert Bel comentava que “va ser un partit du-

ríssim. El Vendrell és un bon equip, capdavanter, i que, a
més, penso que va tenir un plus de motivació pel 8-2 de
l’anada, quan va venir al nostre camp sent líder. Per això,
ja des de l’inici, va jugar amb agressivitat, en ocasions al
limit del regament i l’àrbitre crec que, al primer temps, va
ser massa permisiu”. En qualsevol cas, segons Bel, “el
partit vam tenir-lo controlat, tot i la seua forta pressió que
ja començava dalt, dificultant la iniciació del nostre joc.
Però, excepte una jugada puntual, en què van robar i van
fer sensació de perill, vam saber sobreposar-nos i quan
superàvem aquestes línies de pressió, arribàvem bé a tres
quarts de camp, i teníem possibilitats. Així recordo una
ocasió d’Ivan, que va traure un defensa sota els pals, i
una doble d’Aleix, arran d’una falta”. A la represa, segons
el tècnic, “als primers 10 minuts vam seguir tenint dificul-
tats per la seua pressió. Però, posteriorment, vam canviar
el sistema amb 3 centrals i dos carrils definits, i ens va
anar bé. Paez, quan va entrar, va tenir una ocasió. I, des-
prés, va fer una jugada que va propiciar el 0-1. Ells, lla-
vors, van arriscar i nosaltres a la contra, amb espais, vam
tenir més possibilitats. 3 punts molt importants. Queden
4 finals i seguirem lluitant per absolutament tot”. 

Gran pas de l’Amposta

VA GUANYAR AL VENDRELL (0-1)

L’Ulldecona va perdre contra el Torreforta (1-2). Per
motius diversos, l’equip va tornar a estar minvat, amb 4
juvenils a la convocatòria, dos van ser titulars. Entre les
baixes, Albert Arnau, per temes de feina, ja no jugarà en
les propers jornades. 
Segons el tècnic Teixidó, “a la primera meitat vam

aguantar, dins de les possibilitats de la jornada. Es va arri-
bar al descans amb el 0-0. A la represa, però, en 5 minuts,
ens van marcar dos gols i el partit ja es va complicar. No
obstant, els darrers 20 minuts van ser força bons, fent el
0-1 i tenint ocasions per empatar”. El tècnic afegia que
“vam afrontar el partit amb quatre juvenils i, en general,
es va fer el que es va poder. Intentarem acabar el millor
possible, lluitant amb més efectius en les jornades que fal-
ten. Hem fet un gran campionat i hem d’intentar que ho
sigui fins el final”. 

L’Ulldecona cau contra el Torreforta

ALBERT ARNAU, PER FEINA, ÉS BAIXA

El Batea torna a la zona compromesa que podria ser-ho
per les compensacions que, a hores d’ara, comporten 7
descensos. Els terraltins van cedir un empat contra la Sé-
nia, a darrera hora (2-2). Des de Batea, deien que “va ser
un gran partit davant d’un rival que va sortir a guanyar i
que es va avançar arran d’un córner. Nosaltres estàvem
ben posats i Joel va empatar. Abans del descans, l’assis-
tent va anul.lar un gol que per nosaltres va ser legal. Va
ser una decisió molt discutida. A la represa, el joc va ser
molt intens. El partit estava obert i Joel va marcar el 2-1
(minut 70). Però la Sénia, amb els canvis, no va renunciar
a res i va empatar al final. Una llàstima perquè, valorant
els mèrits del rival, la victòria era necessària”. Lamentar la
lesió, de la jornada anterior, de Jordi Vilanova, crac del
Batea. No podrà jugar en els partits que manquen. Serra-
no, tècnic de la Sénia: “tot i les baixes de Gerard i dels
sancionats Gavaldà i Joan Zaragoza, i que vam anar en di-
versos juvenils a la convocatòria, molt content de l’equip
que va saber adaptar-se a les dimensions del camp i que
quan va poder jugar va fer-ho i bé i quan no podia, va ser
més directe. Bona feina defensiva per contrarrestar el joc
local i, en general, valorar que quan pitjor ho teníem,
amb el 2-1, vam fer canvis ofensius i l’equip va buscar
l’empat, aconseguint-lo Òscar a poc del final, en un cór-
ner. I encara vam tenir després un parell de situacions per
fer el 2-3. L’empat es pot considerar just i meritori”.  

La Sénia empata a darrera hora al
camp d’un Batea necessitat (2-2)

ELS LOCALS, MOLESTOS AMB EL GOL ANUL.LAT 

El tècnic Enric Alaixendri ha
renovat amb l’Ampolla. La
temporada vinent seguirà, 

a la Segona catalana. 

Renovació

Xavi Cid va informar diumenge, a Minut 91, a Canal Te-
rres de l’Ebre, que no seguirà entrenant el Camarles la
temporada vinent: “vaig parlar-ho amb la directiva i vaig
comunicar que considerava que la meua etapa ja ha aca-
bat. Han estat dos anys i mig en els que penso que s’ha
fet una bona feina, amb l’equip consolidat a les primeres
places, i crec que és el moment. Estic molt agraït al Camar-
les pel tracte, per la confiança i perquè m’han deixat tre-
ballar amb molta comoditat, donant-me suport en les de-
cisions que he pres. Molt content d’aquesta etapa. De
moment no hi ha cap proposta de cap equip i si no n’hi ha
cap, descansaré”. Les especulacions ja han sorgit i apun-
ten a un possible interés per Teixidó o per Sergi Navarro.
D’altra banda, Nando Garcia va anunciar que si hi ha des-
cens al Cata no seguirà i que si s’assolís la permanència,
està complicada, s’hauria de parlar-ne. I Guillermo no con-
tinuarà a Gandesa. 

Xavi Cid no seguirà al Camarles

NANDO GARCIA TAMPOC HO FARÀ AL CATALÒNIA
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Perelló i Móra la nova van oferir un gran partit (0-1). Els moranovencs, com l’Ampolla,
han confirmat l’ascens, ara busquen fer més història i ser campions. En aquesta jornada
han reduït dos punts l’avantatge al líder. Del partit, Molinos, tècnic del Perelló, deia que
“va ser molt disputat, amb ocasioons per tots dos equips. A la primera meitat ens van
anul.lar un gol que, cas de concedir-se, hagués canviat la dinàmica del partit. I ells es van
avançar arran d’una indecisió nostra que va comportar un penal. A la represa vam seguir
intentant-ho però no vam tenir encert cara el gol. Ells, amb espais, també van disposar
d’ocasions. Tot i la derrota, estic satisfet perquè vam fer fases de bon joc. Davant vam tenir
un equipàs. Els felicito per l’ascens”. Albert lizaso, del Móra la Nova: “va ser un gran partit
en el que el Perelló a la primera meitat em va agradar molt, tenint opcions. Nosaltres, a
més del penal que va fer Agustí, també vam tenir-ne i a la segona meitat, amb més espais,
vam poder sentenciar. He de felicitar a l’equip per la temporada impressionant que està
fent, lluitant ara amb per poder accedir al primer lloc, sent l’al.licient per acabar la lliga”. 

El Móra la Nova guanya al Perelló (0-1)

3A CATALANA. REDUEIX DOS PUNTS L’AVANTATGE AL LÍDER

El Remolins-Bítem, amb gols d’Aleix i de Dani, va frenar la ratxa del Jesús i Maria, equip
que portava 12 victòries seguides. Segons Parra, tècnic del R. Bítem, “va ser un molt bon
partit entre dos equips amb propostes diferents que van jugar amb molta intensitat. No-
saltres vam tenir més encert en les ocasions i va ser important no va baixar la intensitat en
el joc durant el partit. Felicito a l’equip pel partit i per la victòria i per mantenir la motivació
davant d’un gran rival que portava una ratxa excepcional”. Ito Galve, director esportiu del
Jesús i Maria, deia que “va ser un partit molt bonic. Destacar a Juanjo Centelles, porter
del R Bítem, que va ser l’heroi de la tarde. Si no es per la seua actuació, parlariem de que
podíem seguir amb la ratxa. I és que vam tenir moltes ocasions, 5 ó 6 de claríssimes. Però
el R. bítem, ben posat, va ser més efectiu i, tenint-ne de menys clares, va fer 2 gols. Penso
que un 3-3 o un 3-4 no hagués sorprés a ningú. Content pel partit, tot i que es va trencar
la dinàmica de victòries. Destacar també l’aportació dels juvenils Berbe, com a titular, i
d’Aleix a la segona part”.

El R Bítem frena la ratxa del Jesús i Maria (2-0)

ELS VISITANTS PORTAVEN 12 VICTÒRIES SEGUIDES

Abans del partit es va fer un acte commemoratiu dins
del centenari del club canareu. El partit va ser molt obert i
l’Alcanar va guanyar-lo, remuntant al final amb un gran
gol de falta de Saul (3-2). David Burgos, tècnic de l’Alca-
nar: “a la primera meitat el Sant Jaume va ser superior. Va
tenir la possessió de la pilota i el control del partit,
avançant-se amb el 0-1. A la represa, nosaltres vam millo-
rar i, tot i jugar amb deu, vam remuntar. Qualsevol dels
dos equips podia haver guanyat. Felicito al S Jaume pel
joc. Aquesta vegada la sort va estar del nostre costat. Des-
tacar l’aportació dels 5 juvenils”. Xavi Llorach, del S Jau-
me: “el futbol va ser injust. Va ser un partit que, jugant bé
a futbol, vam tenir-lo controlat i més amb superioritat
numèrica, gaudint de moltes ocasions. Però no vam apro-
fitar-les i ells, al final, de falta directa, van guanyar. Dece-
but pel resultat, que fou injust, però molt satisfet del joc i
de actitud de l’equip que va fer un dels millors partits”.  

I un golàs de Saul va decidir

EL S. JAUME VA PERDONAR A ALCANAR (3-2)

El Godall no pot distanciar-se de la zona de descens en
perdre amb l’Aldeana (0-1). Segons Joan Subirats, tècnic
del Godall: “va ser un partit disputat amb molta intensitat,
molt igualat, amb poques opcions. Es va decidir arran d’un
penal dubtós en què el jugador rival, a més, podia estar fora
de l’àrea. A la represa, tot i quedar-nos amb deu, vam in-
tentar-ho però en general van haver-hi poques opcions i el
0-0 era el resultat. Però l’àrbitre va decidir amb el penal. Ens
falten 3 punts per allunyar-nos de la zona de descens. Se-
guirem treballant per sumar-los”. Bartolo, de l’Aldeana: “va
ser un partit molt disputat, amb molta intensitat i lluita. A la
primera meitat no van haver opcions, excepte el penal que
Jonatan va transformar amb el 0-1. A la represa, amb els
minuts, el Godall va deixar espais i vam tenir opcions clares
per a sentenciar. El marcador era ajustat però no vam patir
del tot perquè vam estar bé en defensa i gairebé no ens van
xutar a porteria. Destacar la competitivitat de l’equip”. 

El Godall no certifica la salvació

L’ALDEANA RECUPERA LA TERCERA PLAÇA (0-1)

El Corbera, com el Godall, no pot acostar-se a la per-
manència en caure a casa amb un Roquetenc que va remun-
tar amb gols de Maikel, Camarero (2) i Quim. Els corberans
necessitaran una victòria o potser dues per salvar-se mate-
maticàment en les 4 jornades que fanten. Del partit, Robert
Costa, jugador-entrenador del Corbera, deia que “no vam
estar a l’altura, a diferència dels darrers partits. Tot i avançar-
nos amb gol d’Ivan, el Roquetenc va empatar abans del des-
cans i aquest gol ens va desunflar. Ells a la represa, en 10 mi-
nuts, van fer 3 gols i van estar més posats. La seua victòria
va ser justa. A nosaltres ens va faltar la tensió necessària”.
Des de Roquetes, Miquel Campos, cap de premsa del Ro-
quetenc: “el Corbera es va avançar amb un bon gol d’Ivan
però va ser clau l’empat de Maikel, poc abans del descans.
A la represa, ells van pressionar i van deixar espais que vam
saber aprofitar per remuntar amb els gols d’Òscar Camarero
(2) i de Quim. En general, bon partit de l’equip”. 

El Corbera no s’allunya del descens

DERROTA AMB EL ROQUETENC (2-4)

El Santa Bàrbara va guanyar un partit que li permet con-
firmar la permanència. Robert Avinyó, un dels tècnics del
Santa: “primera meitat de lluita i treball en la que l’Ametlla
va posar les ocasions però nosaltres l’efectivitat resolent
amb els gols de Pep i d’Amado, en dos minuts i en dues
contres. A la represa, l’Ametlla va pressionar i Calafat va
marcar el 2-1. Ens vam quedar amb deu i el partit es com-
plicava però en un córner, vam fer el 3-1 que ens va donar
una victòria important gràcies a la bona actitud de l’e-
quip”. Subi, de l’Ametlla, “vam dominar durant gairebé els
90 minuts, amb ocasions de Toni i de Pau per avançar-nos
ja a la primera meitat. Però dues pèrdues gairebé seguides
van comportar el 2-0. A la represa vam seguir igual i Toni
va marcar el 2-1. Ells van quedar-se amb deu. Llavors, ja
salvats, vam fer canvis i el rendiment va baixar i arran d’un
llançament de banda, gol en pròpia porteria que va decidir.
Partit per a poder guanyar i que vam acabar perdent”. 

El Santa Bàrbara s’estabilitza

TRIOMF CONTRA L’AMETLLA (3-1)

Cristian lidera un triomf vitalici 

EL JUGADOR DE MASDENVERGE VA DECIDIR (2-0)

Derbi amb necessitat al Pinell entre els locals i l'Arnes.
La permanència estava en joc (1-0). El Pinell, que va crear
moltes opcions a la primera meitat, va marcar a la represa
el gol que li va donar la victòria, amb una jugada de Jona-
tan que va culminar Edu. L'Arnes va reclamar un penal a
la segona meitat, amb el 0-0, per unes mans dins de l’àrea
local. I també va protestar un possible fora de joc del local
Jonatan en l’acció pèvia a l’1-0. Blai, delegat del Pinell,
deia que “en la situació que estem, falta la tranquil.litat
necessària per poder resoldre les ocasions i és que a la pri-
mera meitat en vam tenir moltes. A la represa, amb l’1-0,
vam baixar producte també de que entrenem un dia a la
setmana. Vam patir però vam sumar una victòria que ens
dóna esperances per salvar-nos”. La directiva del Pinell no
seguirà la temporada propera. Per la seua part, Roger, tèc-
nic de l’Arnes, creia que “potser als punts, el Pinell va
merèixer guanyar pel global del partit, tal com va anar”.

Oxigen per al Pinell

DERBI DE NECESSITAT CONTRA L’ARNES (1-0)

La permanència estava en joc i el Masdenverge va sumar
3 punts amb doble valor, contra el Vilalba, rival directe (2-0).
Els visitants van tenir les dues primers opcions però tot va
canviar arran un golàs de Cristian Arasa, jugador local, des de
40 metres. Amb l'1-0, el Masdenverge va crèixer i el Vilalba
va ensorrar-se. Els locals van passar per sobre del rival, amb
moltes opcions. Però no van aprofitar-les. A la represa, el Vi-
lalba va avisar en dues jugades, que va evitar el bon porter
local, reclamant també un penal a Abdul i una jugada de gol
anul.lada. Però va ser el Masdenverge qui va tornar a tenir
opcions i qui en el darrer minut, amb un altre gol de Cristian,
va decidir. 3 punts d'or en la lluita per la permanència. 4
equips per dues o tres places de descens (si hi ha compensa-
ció): Masdenverge, Pinell, Vilalba i Arnes. Aitor Roiget, porter
lesionat del Masdenverge, va debutar com a tècnic una ve-
gada la setmana passada es va comunicar que Toni Sánchez
no seguia a la banqueta perquè es volia buscar un revulsiu.

El Perelló va golejar el Jesús i Maria (4-1), l’Aldeana va
guanyar a Vilalba (0-2) i el Tivenys a la Fatarella (1-2)

Dimarts es van recuperar els partits ajornats al seu dia. A la Tercera catalana, el Perelló va golejar
un Jesús i Maria que en 4 dies ha vist frenada la inècia de victòries (4-1). Segons Molinos, del Pe-
relló, “vam fer una primera meitat molt bona, avançant-nos amb dos gols d’Eric, antològic, i un de
Kuchimi. El Jesús i Maria va marcar abans del descans el 3-1. A la represa, aviat, Kuchimi va fer el
4-1 i el partit va quedar sentenciat, amb ocasions pels dos equips però cap gol més. En general, molt
bon partit de tots dos”. Ito, del Jesús i Maria: “el resultat final va ser molt inflat, però res a dir a la
seua victòria”. Destacar el cadet local, Albert Mauri. D’altra banda, el Vilalba va caure a casa amb
l’Aldeana que es va imposar amb gols de Robert i d’Àlex Alegre (0-2). Els terraltins es queden a la
cua de la taula. L’Aldeana referma la tercera plaça. 

Lizaso, el tècnic històric, no seguirà al
Móra la Nova 

Albert Lizaso ha informat aquesta setmana que no seguirà al Móra
la Nova la propera lliga. El tècnic dels dos ascensos seguits, d’aquesta
manera, no dirigirà l’equip a la Segona catalana. Segons el propi Liza-
so, “ho vam estar parlant en la junta i vam acordar, després de 4 anys,
que no continuaria. Hi ha també altres plantejaments i jo els entenc i
respecto. Només puc destacar la confiança que se m’ha donat des de
l’inici i que han estat uns anys magnífics, amb un gran grup humà que
ha fet història amb dos ascensos seguits”. La rumorologia ja s’ha dis-
parat i sonen noms per poder ser el relleu per la temporada propera.  
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4A CATALANA. ELS LOCALS NO DISPOSAVEN D’EFECTIUS SUFICIENTS

CURSA POPULAR I CAMINADA CIUTATA DE TORTOSA

El partit Deltebre-Flix es
va suspendre per manca
d’efectius de l’equip local.
Per tant, és la segona jorna-
da que l’equip riberenc no
disputa el seu partit, mal-
grat acudir al camp amb
l’equip per jugar-lo. El Flix,
immers en l’ascens, suma
els tres punts. La nota ne-
gativa per als flixancos és
que fa dos partits que no
poden competir i ara els
queda el moment decisiu, a
manca de dues jornades,
rebent a l’Amposta en la
darrera, quan es coneixerà
quin dels dos equips, Flix o
Amposta, puja. L’altre serà
la Rapitenca considerant
que ha de guanyar els dos
partits que li falten. 
L’Amposta va vèncer

amb dificultats a Camarles
(1-2). Segons Gerard Cape-

ra, tècnic del Camarles, “va
ser un partit molt disputat
en el que nosaltres vam es-
tar a l’atura del que podem
fer davant d’un rival que
s’hi jugava molt. L’Amposta
va marcar aviat el 0-1 però
nosaltres vam reaccionar i
vam fer una pressió molta
alta, no deixant-los manio-
brar. A més, amb un gran
gol de cap de Ronaldo,
vam empatar. A la represa,
el partit va estar més travat.
Vam insistir en la pressió tot
i que en una contra ens van
marcar l’1-2 que va decidir.
Ells amb espais van poder
sentenciar i nosaltres vam
tenir alguna arribada però
no del tot clara. En general,
content del rendiment de
l’equip”. L’Ascó va guanyar
el Catalònia però les seues
opcions d’ascens són remo-

tes (3-2).
Comentar que en partit

de recuperació, dimarts, el
Tivenys va guanyar a la Fa-
tarella per 1-2. 
Partits que queden als 4

primers. 1) Flix (66). Casa:
Amposta. Fora:  Batea. 2)
Amposta (66). Casa: Delte-
bre. Fora: Flix. 3) Rapitenca
(65). Casa:  Camarles. Fora:
Deltebre. 4) Ascó (57). Ca-
sa:  Tivenys i Batea.

El Deltebre-Flix se supèn ASCENS DE
L’AMPOSTA
FARAON 

Quan resten tres jorna-
des per acabar la lliga, el
futbol sala Amposta-Fara-
ón es va proclamar campió
de divisió d’honor, després
de la victòria per 6 a 2 da-
vant el Laguna. Amb la
victòria, l’equip ampostí va
aconseguir l’ascens a la
tercera divisió nacional de
futbol sala. Una fita histò-
rica. (ebredigital.cat)

Un total de 523 participants van prendre part dimarts a
la XIX Cursa Popular i XV Caminada Ciutat de Tortosa or-
ganitzada per l'Ajuntament, Tortosaesport, Consell Espor-
tiu Baix Ebre, Club Atletisme Terres de l'Ebre i el suport
d'Sports Fevi, Diputació i Generalitat. Sortint de la plaça
de les Corts Catalanes al barri del Temple, es van recórrer
uns cinc quilòmetres i mig de distància d'una jornada es-
portiva pensada per tota la familia, dins del marc de l’Ex-
po Ebre. Dos atletes de l’ATE van guanyar les curses mas-
culina i femenina respectivament, Youssef Abaghad amb
un temps de 17'15" i  Mireia Guarner amb 20'19’’. El co-
rredor més veterà fou Tomàs Salvador de 80 anys i el més
jove, Hugo Royo de 17 mesos. 

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

El Club Handbol
Amposta va vèncer en
el derbi en la segona
jornada de la Copa, a la
pista de l’Handbol Club
Perelló (14-18).
Partit intens, amb molt
d'ambient a les grades,
amb 500 persones al
pavelló, on l’Amposta es va presentar amb baixes
(Loreto, Paula, Alba, Geanina, Noelia, Elena) però en el
que va anar de menys a més. Primera meitat molt igua-
lada fins els darrers minuts quan l’Amposta va ampliar
distàncies, arribant al descans amb un 7-10. La segona
part va seguir sent igualada, amb massa errades en atac
i un Perelló que, tot i la limitació d’efectius, va estar dins
de la confrontació fins la seua recta final. Però un temps
mort demanat per Mateu, tècnic ampostí, va ser un
punt d’inflexió perquè l’Amposta va agafar un avantat-
ge que ja va ser definitiu, fins el 14-18 final. L’afició local
no va quedar gens d’acord amb l’arbitratge. En qualse-
vol cas, va ser una tarde història per al club perellonenc,
enfrontant-se a l’Amposta en partit oficial. 

El derbi, per a l’Amposta

COPA CATALANA. AL PERELLÓ (14-18)PATINATGE. TORNA A FER HISTÒRIA, EN UNA JORNADA PLENA D’EMOCIÓ

El Club Patí l’Aldea, subcampió d’Europa
El cap de setmana es
va celebrar el
Campionat d’Europa
de grups xou i preci-
sió a Lleida. El Grup
xou petit del C.P.
L’Aldea, amb la
coreografia de
Manel Villarroya
“TAME ME”, va
aconseguir de nou
aixecar el públic
assistent, emocio-
nant amb l’execució
del programa, aconseguint la plata en aquesta modalitat, per darrera del club italià
del Portogruaro Division. Una nova satisfacció per a un club referent i que torna a
ser un orgull per a la localitat. Segons Ximo Cugat, del CP l’Aldea: “sou els nostres
campions i les nostres campiones. Les Terres de l'Ebre ja tenen un club de referència
gràcies a vosaltres; un orgull per a un petit poble d’un petit país. Gràcies patinadors
i patinadores per formar part del nostre club. Sou els millors”. Molta emoció i senti-
ment per al club aldeà, en una jornada històrica. “Ara a treballar, amb més ganes que
mai, per al World Championship”. 

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

L’infantil mixte va guanyar en un partit molt igualat a l’Hospitalet (20-19). Va estar
obert fins el final. L’infantil masculí també va guanyar, al Canovelles (28-19), en un
partit en què va saber imposar-se. El cadet femení, que ja ha assegurat la presència
al TOP-4 (que ja està confirmat que serà a Tortosa els dies 19 i 20), va guanyar a
l’Handbol Cooperativa Sant Boi per 21-14 en un partit sense incidència classificatòria
i en què, malgrat això, es va estar a l’altura. El cadet masculí va vèncer al Canovelles
per 32-25 en un partit que es va decidir en els darrers minuts de la primera meitat
quan els locals van fracturar la confrontació amb un 6-1 que acabaria sent decisiu.
El juvenil masculí, en una nova jornada marcada per les baixes, va caure a la pista de
la Salle Bonanova per 38-24, tot i fer un bon segon temps. El sènior femení, per la
seua part, va perdre a la pista del Sant Vicenç B per 33-28 en un partit en el que va
haver d’anar a remolc del marcador i en el que, malgrat intentar-ho, no van poder
escurçar unes distàncies que al final serien definitives en la resolució del partit.

Nou derrotes consecutives i només una victòria en la
segona volta, han condemnat al Cantaires Tortosa al
descens de lliga EBA, l’any del debut a la lliga nacional.
El conjunt tortosí ja no s’hi jugava res a la pista del
Castelldefels, després de consumar el descens la jorna-
da passada. No obstant això, el conjunt ebrenc va tan-
car el tercer quart un punt per sota al marcador, però
en els darrers deu minuts van perdre intensitat amb
seriosos i finalment va perdre per 76 a 61. 
El club tortosí haurà de treballar, a partir d’ara, per con-
feccionar la propera temporada a Copa. (noticia de
Jesús Ferrando/ebredigital.cat)

Centre Esports Tortosa

BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT

CICLISME. DIUMENGE

Comiat amb derrota

Youseff i Mireia Guarner, s’imposen

CLUB VOLEI

ROQUETES

El senior masculí va
anar al camp del
F.C.Barcelona. 
Tot i el bon partit dels

roquetencs, no va ser
suficient per poder su-
perar a l'equip local i
van perdre per 3-0. 
El juvenil i cadet fe-

mení van desplaçar-se
al camp del Claver. 
L'equip juvenil va tor-

nar a demostrar la seva
superioritat i la seva bo-
na temporada i va
guanyar per 0-3. 
Per contra, l'equip

cadet no va poder fer
front la superioritat lo-
cal i va perdre per 3-0.
L'infantil femení va visi-
tar el camp de l'escola
Sant Gervasi i va perdre
per 3-0. 
El juvenil masculí s’-

havia de desplaçar a la
pista del Sant Martí,
però aquest partit es va
ajornar.
Aquesta pròxima set-

mana els equips tornen
a desplaçar-se. 
El sènior masculí anirà

al camp dels Monjos i el
juvenil masculí al del
Sant Pere i Sant Pau. 
El cadet i juvenil fe-

mení visitaran el camp
de l'institut Jaume Bal-
mes i l'infantil femení es
desplaçarà al camp del
Molins.

.
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Catalònia-Ebre E (16.30h)

Xerta-Benissanet (17h)

Rapitenca-Camarles

(17.30h)

Amposta-Deltebre (18.30h)

Diumenge

Ascó-Tivenys (16.30h)

Batea-Flix (17h)

Fatarella-Perelló (17.15h)

RESULTATS
28a jornada 4a catalana

Benissanet-Ginestar  2-3

Deltebre-Flix 0-3

Batea-Tivenys 6-3

Ebre E-Faltarella     1-2

Perelló-Xerta 2-3

Ascó-Catalònia 3-2

Camarles-Amposta   1-2

Recu: Fatarella-Tivenys       1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1.  Flix                          97      32      66

2. Amposta                   79      32      66

3. Rapitenca               136      32      65

4. Ascó                        75      28      60

5. Fatarella                   52      41      48

6. Deltebre                   55      66      40

7. Tivenys                     58      67      38

8. Ebre Escola              59      53      37

9. Camarles                  52      48      33

10. Ginestar                 76      87      32

11. Batea                     52      76      28

12. Catalònia                45      68      27

13. Xerta                      50      89      23

14. Benissanet              21    108        4

15. Perelló                    18      98        3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-S Ildefons

F At Vilafranca-B Subur

EbreE-CambrilsU (dis 17h)

Reus-Vilanova

Prat-Rapitenca (dis

17.30h)

Vilaseca-Ascó (dis 18h)

Castelldefels-Floresta

Cornellà-Esc Valls

RESULTATS

28a jornada

F Vilafranca-Ebre E     1-0

Floresta-Reus              1-1

Ascó-Prat                   3-1

Rapitenca-Mollerussa 4-2

Cornellà-Vilanova         3-1

S Ildefons-B Subur       0-2

Cambrils U-Castelldefels 1-3

Es Valls-Vilaseca 0-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    85      33      64

2. Prat                         59      38      53

3. Vilaseca                   58      45      52

4. Floresta                    50      36      49

5. F Vilafranca              59      40      49

6. B Subur                    58      32      49

7. Reus                        42      43      39

8. Castelldefels             64      51      38

9. Cambrils U               47      49      38

10. Ascó                   54     63     35

11. Vilanova                  62      68      32

12. Ebre Escola         43     69     29

13. Rapitenca           41     53     29

14. S Ildefons               37      60      28

15. Esc Valls                51      60      27

16. Mollerussa              24      94        6

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-la Plana

Tortosa E-Alcanar

Pardinyes-Ascó

J i Maria-Ginestar

S Jaume-Arnes

RESULTATS

24a jornada

Ulldecona-S Jaume         2-3

Arnes-Olimpic                 2-0

La Plana-Ascó                 4-4

Pardinyes-Tortosa E        2-7

Ginestar-Gandesa      dia 11

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                142     28    61

2. Ulldecona               83     44     51

3. Ascó                    115     37     46

4. La Plana              104     49     46

5. S Jaume                91     54     45

6. J i Maria                55     54     37

7. Gandesa                60     68     30

8. Tortosa E               43     96     23

9. Arnes                    29     72     21

10. Ginestar               32   107     19

11. Pardinyes             35   116     16

12. Olimpic                32     96     14

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

S Jaume descansarà

Ametlla-Ulldecona

Aldeana-J i Maria

Catalònia-Tortosa

Vinaròs-Amposta

Alcanar-Delta de l’Ebre

Perelló-Canareu

Roquetenc-Rapitenca

RESULTATS
26a jornada

Canareu descansava

Tortosa-Aldeana 8-1

S Jaume-Alcanar     2-1

Ulldecona-Perelló 6-2

J i Maria-Ametlla     2-1

Amposta-Catalònia 6-0

Rapitenca-Vinaròs 1-4

Roquetenc-Delta de l’E  4-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                98     30    63

2. Roquetenc             88     31    59

3. Alcanar                107     42    53

4. Vinaròs                  75     34    53

5. Ulldecona               84     44    50

6. Rapitenca              79     47    44

7. Tortosa                  85     77    40

8. Aldeana                 65     49    36

9. Ametlla                  51     43    29

10. Canareu               49     70    26

11. Jesús i Maria        54     78    21

12. Perelló                 41   110    19

13. Delta de l’Ebre     32   113    13

14. Catalònia             31     85    10

15. S Jaume              21   107       9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

M Nova-Masdenverge (16.30h)
Roquetenc-Godall (16.30h)
S Jaume-S Bàrbara (17h)
Ampolla-R Bítem (17h)

Diumenge
Aldeana-Olimpic (12h)
J i Maria-Alcanar (17h)
Vilalba-Pinell (18h)
Ametlla-Perelló (18h)
Arnes-Corbera (18h)

RESULTATS
30a jornada, Tercera catalana
S Bàrbara-Ametlla         3-1
R Bítem-J i Maria          2-0
Masdenverge-Vilalba     2-0
Alcanar-St Jaume         3-2
Pinell-Arnes                  1-0
Godall-Aldeana             0-1
Perelló-Móra Nova        0-1
Olimpic-Ampolla            3-3
Corbera-Roquetenc       2-4
recu: Perelló-J i Maria   4-1
Vilalba-Aldeana             0-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   30    94   27   81

2. M Nova                   30  103   32   79

3. Aldeana                   30    53   30   60

4. J i Maria                  30    46   52   55

5. Rem Bítem              30    63   42   53

6. Perelló                    30    66   35   52

7. Alcanar                    30    81   49   49

8. Roquetenc               30    50   58   43

9. Ametlla                    30    48   60   36

10. S Jaume                30    32   57   36

11. Olimpic                  30    65   54   36

12. S Bàrbara              30    63   66   35

13. Godall                   30    44   59   29

14. Corbera                30    29   58   29

15. Masdenverge         30    46   85   25

16. Pinell                     30    27   74   23

17. Arnes                    30    40   82   22

18. Vilalba                   30    30   59   21

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Divendres

la Sénia-la Cava (21h)
Dissabte 

Reddis-Batea (16h)
Morell-Catalònia (17h)

Cambrils U-Roda Berà (17.45h)
Hospitalet-Gandesa (18h)

Diumenge
Torreforta-P Mafumet (17h)
Torredemb.-Vendrell (17h)
Amposta-Canonja (17h)

Camarles-Ulldecona (18h)

RESULTATS

30a jornada, Segona catalana

Catalònia-Cambrils U 0-3

la Cava-Camarles 0-1

P Mafumet-Torredem. 10-2

Vendrell-Amposta 0-1

Canonja-Hospitalet 3-1

Ulldecona-Torreforta 1-2

Gandesa-Morell 3-2

Roda Berà-Reddis 7-2

Batea-la Sénia 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              30    67   27   67

2. Amposta              30   61  23  65

3. Gandesa              30   74  38  60

4. Camarles             30   68  44  56

5. Ulldecona             30   47  32  51

6. la Sénia               30   73  52  48

7. Vendrell                   30    58   53   47

8. Torreforta                30    46   50   44

9. P Mafumet               30    62   49   43

10. Reddis                   30    52   49   41

11. Canonja                 30    38   49   40

12. Batea                 30   51  54  39

13. Morell                    30    52   60   35

14. Roda Berà             30    49   57   33

15. la Cava              30   48  60  32

16. Catalònia           30   40  65  28

17. Hospitalet              30    24   81   19

18. Torredembarra       30    33100   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló va guanyar
dimarts el Jesús i Maria,
en partit de recuperació
(4-1). Ara és sisè a la
taula, amb 52 punts.

PRÒXIMA JORNADA 
P Mafumet-Castelldefels

Gavà-Vilassar
Europa-Vilafranca
Prat-Palamós
Hospitalet-Horta
Reus-S Andreu

Figueres-Granollers
Santboià-Ascó (diu 12 h)
Santfeliuenc-Espanyol
Terrassa-Cerdanyola 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          36             25             9             2            72           25               84
2. S. Andreu                        36             17           14             5            57           23               65
3. Hospitalet                        36             19             8             9            57           31               65
4. P Mafumet                       36             16           12             8            38           24               60
5. Terrassa                          36             16           12             8            57           36               60
6. Prat                                 36             16             9           11            52           33               57
7. Europa                            36             15           11           10            44           42               56
8. Ascó                            36            14          14            8          45          40             56
9. Vilafranca                        36             16             5           15            46           38               53
10. Figueres                        36             15             8           13            46           40               53
11. Horta                            36             14             7           15            46           49               49
12. Cerdanyola                    36             13             8           15            34           41               47
13. Santboià                        36             11           13           12            34           36               46
14. Reus                             36             12           10           14            39           47               46
15. Santfeliuenc                   36             12           10           14            42           39               46
16. Castelldefels                  36             11           10           15            38           42               43
17. Granollers                      36             10             4           22            30           53               34
18. Palamós                        36               7           10           19            36           59               31
19. Vilassar                         36               3             8           25            22           76               17
20. Gavà                             36               3             8           25            25           86               17

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA   
Vilaseca-Andorra

S Cristobal-Rapitenca (diu 12h)

Martinenc-S Ildefons

Almacelles-V Alegre

Bellvitge-Igualada

Sants-Viladecans

Tortosa-Alpicat (diu 17h)

Balaguer-Valls

Borges-Lleida

RESULTATS
30a jornada, Primera catalana

Andorra-Bellvitge 1-1

Alpicat-Vilaseca 7-0

Rapitenca-Martinenc 0-2

S Ildefons-Balaguer 1-2

Valls-Almacelles 1-4

Vista Alegre-Sants 0-0

Lleida-Tortosa 5-2

Igualada-S Cristobal 2-1

Viladecans-Borges 3-1

Recu: Andorra-Almacelles   2-1

Primera catalana

Els jugadors del Perelló, al vestidor, dimarts passat. 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             30    63   30   62

2. Martinenc                30    55   23   60

3. Almacelles               30    58   36   57

4. Viladecans               30    48   27   55

5. Sants                      30    35   31   51

6. Lleida                      30    48   44   49

7. Balaguer                 30    45   41   44

8. Andorra                   30    34   30   44

9. Igualada                  30    38   38   43

10. Rapitenca          30   39  46  42

11. Borges                  30    43   48   41

12. S Ildefons              30    42   35   39

13. Vista Alegre           30    40   40   36

14. Alpicat                   30    30   44   28

15. Vilaseca                30    26   53   28

16. Bellvitge                30    35   55   25

17. Valls                      30    32   53   24

18. Tortosa              30   31  68  19

3a catalana
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SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
CD ROQUETENC

2a catalana: el Cambrils Unió serà el campió
Al Cambrils Unió, que no va fallar a Jesús, per ser campió li queden a

casa: Roda i Reddis i a fora: Batea i la Sénia. Vaig dir ja fa setmanes que
seria campió i gairebé amb tota seguretat ho serà. Com també vaig dir
que l’Amposta seria segon. A casa li queda: Canonja i Catalònia, i fora:
Gandesa i Roda. Perquè el Gandesa, tercer, aconsegueixi la segona plaça,
l’Amposta  ha d’empatar un partit i l'equip de Guillermo ha de guanyar-
ho tot (comptant en què rep a l’Amposta). La Cava té desplaçaments molt
difícils: Vendrell, la Sénia i Ulldecona i a casa li falta la Pobla Mafumet.
Fins i tot guanyant en totes les jornades podria baixar. La salvació està, a
hores d’ara, a vuit punts, els que separen a la Cava de la Canonja. I en
queden 12 per jugar. I cal resar perquè el subcampió ascendeixi. La derro-
ta del Vilaseca a Alpicat deixa a aquest equip molt a prop del descens i els
7 descensos de Segona a Tercera, d’entrada, també estan més a prop.
Destacar, per acabar, a Cosido (Catalònia) que porta tres partits que

sembla un jugador de 1a catalana, on se’l posa supera els rivals. Hi ha
pocs com ell. Ara, amb les baixes del Cata a l’eix defensiu, està adaptat
com a central. 

*El Tortosa va anar a Lleida amb 11 jugadors més el porter reserva del juvenil i dos cadets.
Cada setmana hi ha surrealisme en aquest club i la temporada encara no ha acabat.
*Ull a la dada: solament 3 entrenadors tenen assegurada la continuïtat dels 18 equips de
la Tercera catalana: Ampolla, Perelló i Olímpic. Veurem molts canvis perquè més de la mei-
tat dels tècnics no seguiran: R-Bitem, Aldeana i Móra la Nova són els primers ja confirmats
que no seguiran.
*Cada setmana bat un rècord La Sénia. Diumenge, a Batea, va acabar el partit amb 5 juve-
nils i van empatar en els últims minuts. ¿Per què la resta d'equips no segueixen l’exemple
de Serrano?.
*El president de la Rapitenca, Hernan Subirats, el seu secretari tècnic, Fernando Garcia, no
van estar diumenge a la Devesa al partit contra el Martinenc. El motiu és que van anar a
veure el partit Swansea-Chelsea, juntament amb tres aficionats més. ¿Potser pretenen fer
algun conveni de  col·laboració com té el Girona amb el Manchester City? O és per gaudir
veient al rapitenc Rangel?.
*Gràcies al suport dels jugadors, un tècnic de 3a catalana seguirà fins a finals de tempora-
da. Si nó, aquest tècnic ja hauria marxat per decisió pròpia. Chapeau a tots.
*Xavi Cid no seguirà a Camarles. El seu destí podria ser Tortosa o fer un any sabàtic.
*Dues setmanes complicades per al Flix. Fa dues jornades no va poder jugar perquè el
Tivenys no podia desplaçar-se a l’hora fixada. No es va presentar el Tivenys i, en la jornada
passada, el Deltebre només tenia 5 jugadors. Estem tenint una quarta catalana descafeïna-
da ara a la part final. 6 jugadors del Tivenys van anar a madrid a veure la final de Copa.
Aquesta setmana, 4 jugadors del Deltebre van anar a un concert a Albacete: "i els que som
seriosos, estem mal vistos", diu un directiu del Flix.
*Totes les fusions en el futbol ebrenc que s'han fet han triomfat: la del Remolins i el Bitem;
Ascó i Ascó Escola, Tortosa i Dertusa...La fusió Ebre Escola i Tortosa era una solució per als
dos clubs. Però no es farà. Que trist. Des de l’Ebre estan disposats al diàleg. L’altra part no
sembla que estigui tan clar.
*Sebastià Callau va marcar els dos gols de l'Amposta juvenil en el partit de la promoció
d’ascens a Preferent contra el Tortosa. Aquest jugador és fill del delegat de l’Ampolla i ja
porta 21 dianes. L'equip de Marc Perelló ha guanyat dos partits i n’ha empatat un contra
el Tortosa, que s’acomiada de les opcions d’ascens.
*Miki ha fet un gran treball en el futbol base de l'Amposta i diversos  clubs ja l'han posat
en en el seu punt de mira.
*Salvador Navarro, que fou directiu de la Sénia dels anys 70, ens va deixar la setmana pas-
sada. El seu fill és el vicepresident i delegat actual de la Sénia, Héctor Navarro. Salvador era
avi de Gerard Estrella i bes avi d’un dels golejadors de l’aleví. Nissaga amb ADN senienc i
gran vinculació al club. Gran detall del Batea: diumenge va fer-se un minut de silenci i regal
d’unes ampolles de vi dels directius, un d'ells és de La Sénia i casat amb una noia de Batea.
*Els equips que tenen o han tingut filial en els últims anys: Rapitenca, Amposta, Camarles,
Ascó, Catalònia, Ametlla, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Roquetenc, Perelló, Gandesa, la
Cava, J. i Maria, Aldeana, R-Bitem, Deltebre i Sant Jaume. El Tortosa no en té des de 1984.
Ja ha plogut. Ara es comenta que en podria tenir un l’Ampolla. Per a confirmar. 

La 3a catalana en off
Aquest és el calendari dels equips candidats per al descens. Pinell, a casa:

Móra la Nova i Sant Jaume. Fora: Ametlla i Vilalba. Masdenverge, tres par-
tits fora de casa: Móra la Nova, Ametlla i Sant Jaume. I a casa: Alcanar.
Arnes, a casa: Corbera i Olímpic. Fora: Godall i Remolins-Bítem. Vilalba, a
casa: Pinell i Godall. Fora: Olímpic i Corbera. 
Tot l'any portava el Jesús i Maria invicte. Úlltima derrota contra l’Ampo-

lla (2-5) al desembre de l’any passat. Aquesta setmana va caure al camp
del Remolins-Bítem.
Al Pinell, Corbera, Vilalba i Masdenverge exerceixen d'entrenadors 4 ju-

gadors, cosa mai vista en tota la història. ¿No hi ha entrenadors?
San Jaume, S Bàrbara, Pinell, Vilalba i Olimpic són els equips de la cate-

goria que van canviar d'entrenador. I dimarts de la setmana passada va ser
cessat Toni Sánchez, al Masdenverge. Gran entrenador i gran persona.
Segons fonts del Perelló, els àrbitres no han estat gens fins en els partits

de l’equip contra el Móra la Nova i l’Ampolla. “Ens han robat 12 punts en
els 4 partits que hem jugat contra ells”.

CRISTIAN ARASA  (Masdenverge)

GUIU (Ascó)

CAMARERO (Roquetenc)

Jaume González (S. Bàrbara)

JONATAN LLORACH (Amposta)

SERGI GASPARIN (Aldeana)
GERARD BES (Gandesa)

ALEIX (R BÍTEM)

CRISTIAN BERTOMEU (Camarles)

RUIBAL (Ampolla)

DE LA TORRE (Alcanar)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Migas Pablo Picasso· 

CURIOSITATS

PICASSO
Un dels artistes més grans del segle XX

Pablo PICASSO, va ser un famós pintor espanyol i un dels genis del
segle XX. Va néixer el 25 d'octubre de 1881 a Màlaga (Andalusia).
L'èxit de Picasso és un gresol de molts factors: la seva genialitat, les
escoles on va estudiar (Barcelona i París principalment), el seu
interès pel social, la seva amistat amb artistes, la seua mentalitat
innovadora, el seu lideratge i, també la seua fascinació per la dona,
algunes de les quals van tenir una influència decisiva en els seus
treballs. Picasso va ser un apassionat de la pintura des de molt jove
encoratjat pels seus pares. Així van començar els seus diversos perí-
odes que van desgavellar l'art modern, com ara els períodes blau i
rosa (1901-1907), el cubisme, l'expressionisme amb la famosa pin-
tura Guernica, pintada el 1937. Fervent comunista comentava "no
només sóc un artista sinó també un revolucionari". Pablo Picasso
va morir el 8 d'abril de 1973 a causa d'una embòlia pulmonar a
Mougins, França.
Picasso es va guanyar el dret a trencar les regles, ja que va saber
dominar-les a la perfecció. 

INGREDIENTS:
• 2 grans d'all
• 500g de pa (tallat i remullat la nit anterior)
• Oli
• Sal
• 1 xistorra
• 4 ous fregits (un per persona)
• 100g cansalada
• Dauets de pernil serrà per acompanyar

ELABORACIÓ:
En una paella fonda i gran posem l'oli que cobreixi
bé el fons de la paella i fregim els alls. Reservem.
Ara fregim els xoriços tallats a rodanxes, la xistorra
sense pell i esmicolada i la cansalada. Es reserva.
Afegim el pa ben escorregut d'aigua a la paella i ho
barregem amb tots els ingredients (menys el pernil
i els ous), rectifiquem de sal, i ho barregem tot
molt bé dintre de la paella fins que el pa fregit que-
di solt. Ho servim en un plat amb una mica de per-
nil per sobre i l'ou fregit. 

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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DESCONNECTAR

Àries
20/3 al 19/4

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

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Controla  la tendència  a saltar-te  les nor-
mes, no abandonis  els bons  hàbits  perquè
això  et passaria  factura . No gastis  de més
del que realment has de gastar.

Bessons
20/5 al 21/6

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

Ara  tens  major tendència  a sofrir  acci-
dents  deguts  a la teva impulsivitat  i als
teus moviments bruscos . Evita  qualsevol
situació  que comporti  un rics.

Cranc
22/6 al 21/7

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

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

L’horòscop
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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

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  

639 594 527

TÈCNICS TITULATS
EN JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

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

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

Vols anunciar-te a              
?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS

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

GV: OBRAS Y SERVICIOS

REFORMAS: Pisos, chalets, locales, comuni-
dades.
ALBAÑILERÍA: Alicatados, suelos, pladur,
baños,cocinas. 
INSTALACIONES: Electricidad, gas, agua,
clima, piscinas.
PINTURA: Industrial y decorativa, fachadas.
CARPINTERÍA: Tarimas, parquet, puertas,
cocinas.
CERRAJERÍA: Aluminio, PVC, Cerrajería
en general.

Presupuesto sin compromiso.
Tel. 642 094 115 

gvobrasyservicios@hotmail.com
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Què és TED?
TED (Tecnologia, Entreteniment i
Disseny) és una organització sense ànim
de lucre dedicada a difondre idees, gene-
ralment en forma de xerrades curtes
(menys de 20 minuts), on diferents
ponents, innovadors, pensadors, etc. són
convidats a compartir experiències.
L'esperit del TED és compartir idees din-
tre de les grans àrees de la tecnologia,
l'entreteniment i el disseny que, col·lecti-
vament, donen forma al futur. El seu
objectiu és crear una xarxa de talent terri-
torial entre els changemakers de les
comarques de l'Ebre, per impulsar la
innovació i un futur millor per al territori,
treballar per a provocar un canvi social al
nostre territori cap a una comunitat
avançada i creativa que comparteix els
recursos, les idees i l'esperit de generar
comunitat, unió i força. El TED s'envolta
d'idees d'innovació, per a fer les coses de
diferent forma, en sintonia amb els nous
temps i tenint en compte la sostenibilitat
per a ser capaços d'actuar d'acord amb el
nostre entorn. Transmet la força de la
cooperació, perquè tots units podem fer
coses increïbles tot persistint en l'esforç,
fins i tot quan les circumstàncies no

acompanyin, respectant les idees, les cre-
ences, els valors, els orígens i el present.
La intenció de TEDxAmposta és moure
tota la nostra comunitat cap a un futur
més col·laboratiu, més social, més gene-
rós i més sostenible a l'actuació d'esdeve-
niments i accions puntuals al territori com
els TEDxAmpostaSalon on es visiona una
TED talk i es debat, també mitjançant
xerrades als instituts de les Terres de
l'Ebre, el TEDxYouth@Amposta, i fins a
culminar amb el TEDxAmposta.
Amb l'assistència de ponents del territori
i internacionals, científics, educadors,
artistes, activistes socials i també alguns
herois anònims, TEDxAmposta us sor-
prendrà!
Jordina Torrents (Constantí): Enginyera
de la UPF, top 20 de tecnólogas de
Europa y Oriente.
Eli Bonfill (Ametlla de Mar): Oceanògrafa
social.
Anna Muzychuk (Ucraïna): Campiona del
món d'escacs. Cal destacar l'impacte
mediàtic que tindrà l'assistència al
TedxAmposta de la campiona del món
d'escacs Anna Muzychuk que va decidir
no participar en el Mundial de l'Aràbia
Saudita per una qüestió de principis.
Segons va publicar la jugadora a
Facebook: "No aprovo el tractament que
les dones reben al país asiàtic i estic dis-

posada a no defensar els meus títols (i,
per tant, perdre'ls) com a mode de pro-
testa. Per tant, perdré dos títols mundials
perquè he decidit no anar a l'Aràbia
Saudita. Per no jugar amb les regles d'al-
tres, per no portar abaia, per no haver
d'anar acompanyada quan estic al carrer
i, en resum, per no sentir-me una criatura
secundària. Estic preparada per lluitar
pels meus principis i saltar-me aquesta
convocatòria, a la qual podia haver guan-
yat més que en una dotzena de competi-
cions juntes".

Joana Moll (Barcelona): Artista i investi-
gadora, Màster en Arts Digitals de la
Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en
Arts Visuals per la UAB.
Gerard Güell: cofundador de l'organitza-
ció EuroTube. El seu objectiu pròxim és
poder apropar-nos al Hyperloop, definit
com el transport del futur.

Maite Fibla Gasparin: Co-Fundadora de
Ship2B, fundació impulsora de la inversió
en impacte social.
Anna Brull: Cantant d'òpera, premiada
com la millor cantant revelació a Àustria.

Les entrades es podran adquirir al web
www.tedxamposta.com

TEDxAmposta
DEMÀ  5 DE MAIG A AMPOSTA

UN DELS ESDEVENIMENTS ANUALS MÉS INNOVADORS DEL TERRITORI

TEDxAmpostaexperiències
Aquest any i coincidint amb la quarta edició, el TEDxAmposta amplía el seu
programa amb una sèrie d'activitats prèvies al TEDx durant els matins de
10:00 a 13:00, en diferents espais on connectar idees i persones.
TEDxAmposta Experiències 2018: quatre experiències amb temàtiques dife-
rents.T'ho perdràs?

Ticket + Experience

Taller de cuina on descobrirem la importància d´estar presents en l'acte de
menjar i observarem com afecten els aliments que ingerim a la nostra salut. Es
realitzarà un showcooking i a continuació es realitzarà farà un tast .

Entrades esgotades
Ticket + Experience

L'Art és comunicació, és intenció, és pulsió, és relat, és provocació, és com-
plex, és divers, és contradicció, és inclusió, és debat, és reflexió, és integral, és
contingut, és ètica, és estètica, és diàleg, és construcció, és humà... L'Art ets
tu
Hora inici activitat: 10h al Casal d'Amposta
Hora finalització : 11:30h 

Places limitades
Ticket + Experience

Descobreix racons amagats del nostre entorn vistos d'una manera diferent.
Experimenta una altra manera de desplaçar-te respectuosa amb el medi
ambient ,arribant sense fer un gran esforç a racons amb encant
Hora sortida activitat: 10h ( Plaça Mercat Amposta)
Hora prevista tornada: 13h. (Plaça Mercat Amposta)

Places limitades:
Ticket + Experience

Posarem en dubte la mobilitat actual. Coneixerem altres models des d'una
perspectiva de responsabilitat social i ambiental: la mobilitat elèctrica i com-
partida, els vehicles elèctrics i els tipus de carregadors. Finalment podrem pro-
var un cotxe elèctric.
Hora inici activitat: 10:00h Espai Kowo
Hora finalització activitat: 13:00h

Places limitades

www.tedxamposta.com/tickets-and-experiences

NOVETAT


