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Els dos professionals ja acumulen diversos projectes a la capital del Baix Ebre

Un mirador i un balcó cap al riu
El projecte d'Olga Felip i Josep Camps Arquitecturia ha estat l'escollit per urbanitP4
zar i museïtzar la plaça de la catedral de Tortosa.

A la Cala asseguren que és una de les «pitjors armades des de fa molts anys»

El sector del peix blau segueix en estat crític
Les captures en els primers mesos de temporada pesquera han estat pràcticament
P6
nul·les, en un dels anys més dolents que es recorden.

Abel Gil ballarà amb Gemma Mengual

Ballarà amb estrelles
El ballarí rapitenc, Abel Gil, ha informat
que dimarts vinent comença un nou
repte televisiu, al programa de la 1,
‘Bailando con Estrellas’.
P2
Avui és notícia

El CD Tortosa ja té una
candidatura per aclarir el
seu futur. La setmana
vinent serà oficial.
P14
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El consumidor és realment el culpable?

Es tracta d'un comentari que continuament podem llegir en articles, investigacions
i filtracions de qualsevol denunciant que critica la forma de vida globalitzada "occidental", que contribueix a la destrucció del planeta. La conclusió seria que el culpable és sempre l'altre. Des del punt de vista de l'industrial, que fa burla del medi
ambient, és una qüestió d'oferta i demanda.
Des del punt de vista del consumidor mitjà, és culpa del fabricant. Des del punt de
vista del govern, és culpa dels dos. Tothom es nega a sentir-se culpable o considerar-se, com a mínim, responsable. La culpabilitat, aquest sentiment negatiu que té
una persona que pensa que ha actuat malament; és una sensació subjectiva, ja que

DE L’ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE L’ESPLAI TORTOSA ‘La Caixa’

La “CORAL HÍBERA” canta al vaticà

pot correspondre o no a una infracció de la llei o les normes ètiques acceptades,
depenen dels propis valors, del que es considera bo o no.
També la definiríem com un sentiment, que de vegades, és necessari per evolucionar.
Aquesta és la paradoxa d'aquells que es neguen a ser acusats de qualsevol drama
ecològic o social i neguen qualsevol responsabilitat, perquè la reacció humana més
primitiva és la negació de la realitat, el rebuig i buscar un culpable alternatiu.
Està clar que ens costarà canviar aquesta societat, si no és amb gestos individuals,
i assumint la responsabilitat que tenim, surtin de la nostra pròpia letargia.

PER COMPARTIR UN DINAR LITERARI AMB L’ESCRIPTORA

El XIV Premi Llibresebrencs.org proposa
escriure el final a un relat de Pilar Romera
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El passat dia 18 d’abril, la Coral “Híbera” de l’Esplai La Caixa de Tortosa
va actuar a la Ciutat del Vaticà. Sota la direcció del mestre Joan-Ernest
Redó, la Coral tortosina va interpretar diverses peces religioses durant
una Missa concelebrada a l’altar de la Càtedra de Sant Pere, darrera el
famós baldaquí de Bernini. La seua intervenció va finalitzar amb
“L’Himne a la Verge de la Cinta, nostra patrona”.
Les trenta-dos persones, entre cantaires i acompanyants, “vam aprofitar
els quatre dies d’estança a Roma per a visitar la ciutat, i de manera especial, la Basílica de Sant Pere, els Museus Vaticans i la Capella Sixtina, obra
de Miquel-Àngel. Foren uns dies d’emocions intenses que recordarem
per sempre més, sobre tot l’audiència del Sant Pare, que amb les seues
paraules arribà al cor de milers i milers de peregrins que omplien la plaça
de gom a gom”.

DIMARTS VINENT, A LA 1 DE TVE

Abel Gil ballarà
com una estrella
El ballarí rapitenc Abel Gil, amb 23
anys, segueix progressant. Ara
comença un nou repte: a partir de
dimarts serà un dels protagonistes
del programa de la 1 de televisió
espanyola, Bailando con Estrellas.
Abel, al seu compte de twitter,
deia que “no puc estar més feliç
per informar que dimarts comença
aquesta gran aventura a Bailando
con las Estrellas. I més feliç encara
de dir que serà de la mà de la
meua súper sirenita Gemma
Mengual”. El rapitenc ja té experiència televisiva, en programes
com Top Dance, d’Antena 3, o
“Que tiempo tan feliz”, de Tele 5.

Un relat que ha escrit l’escriptora
riberenca Pilar Romera per al XIV
Premi Llibresebrencs.org de relats
curts, és l’enllaç al públic per a
escriure amb l’al·licient de poder
compartir dinar i tertúlia literària
amb la mateixa autora el dia de la
Fira del Llibre Ebrenc i el
Litterarum, dissabte 26 de maig.
Romera és filla de Riba-roja d’Ebre
i llicenciada en Història contemporània per la UB on exerceix de professora. El relat, que
porta per títol “Marxo a esbargir la boira. Vinc a sopar”, està
publicat a la pàgina web de Wattpad, on podeu llegir el text
sencer i escriure en forma de comentari i amb un màxim de
350 caràcters el final de la història. El termini màxim per participar és fins al dimarts 22 de maig. Serà la mateixa Pilar
Romera qui escollirà els tres finals proposats que més li agradin, igual com ho va fer l’any passat Andreu Carranza amb el
seu relat “Heliotrops”.

EL PROPER 20 DE MAIG ES CELEBRARÀ LA PRIMERA EDICIÓ

Arriba #Orgullosa a l’Ebre
El proper dia 20 de
maig se celebrarà la
primera edició de l’
#Orgullosa a l’Ebre;
una jornada que vol
donar a conèixer el
nivell del futbol
femení tant del territori com d’arreu del
país , fent a la vegada també, que sigui
un mirall per totes
aquelles nenes i
noies ebrenques que
el practiquen o el
volen practicar.
Aquesta jornada que
començarà a les 10h
i acabarà a les 19h
tindrà lloc a l’estadi
Municipal Josep Otero de Tortosa. Durant el matí tindrem una
sèrie de triangulars on participaran les nostres seleccions base
Terres de l’Ebre i equips com el CF Terrassa, el Tecnifutbol
Salou i el CF Reus Deportiu. I a la tarda com a triangular principal comptarem amb la nostra selecció absoluta Terres de
l’Ebre que s’enfrontarà al CF Cambrils i al FC Barcelona B. Per
a la Delegació ebrenca de la FCF “és tot un honor poder
comptar amb equips de tant nivell per poder viure una molt
bona jornada de futbol femení”.
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Proposta de Resolució per crear una comissió
d’investigació sobre el Castor
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Els ramaders de bous ebrencs
s’han unit
Per crear l’Associació de Criadors de Braus

Esquerra Republicana la registra conjuntament amb JxCat, Catalunya en Comú i la CUP

El grup parlamentari
d’Esquerra Republicana
ha registrat aquest
dijous al Parlament la
Proposta de Resolució
de creació d’una comissió d’investigació del
projecte Castor. La proposta s’ha registrat conjuntament amb els grups
de JxCat, Catalunya en
Comú i la CUP, que han
volgut sumar-se a la iniciativa.
El
Grup
Republicà ja va explicar
quan la va anunciar que
buscaria la complicitat
d’altres grups per intentar que tingués el màxim
de consens. Un cop
registrada, la proposta
de resolució haurà d’anar a ple i si quedés
aprovada per majoria, es
procedirà a la creació
automàtica de la comissió d’investigació per
mandat del Ple del
Parlament. Serà llavors
quan es discutiran els

La diputada i el diputat d’ERC, Irene Fornós i Lluís Salvadó.

membres de la comissió i
es començarà a treballar
en el pla de treball.
L’objectiu de la comissió,
com va explicar el diputat Lluís Salvadó és
“posar llum a un projecte que ha provocat un
miler de terratrèmols a
les comarques de l’Ebre i
al Maestrat, un projecte
que costarà als ciutadans

Assemblea de la PDE,
demà dissabte
“L'aplicació del 155 està debilitant no
només les institucions 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 demà
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.

1.300 ME”. El diputat va
apuntar dos grans temes
que caldrà clarificar, el
primer és la indemnització a l’empresa i que a
més haurien d’assumir
els mateixos consumidors, i el segon, les
negligències que van
acabar provocant els
moviments sísmics a la
zona. “Ens sembla abso-

lutament rellevant esbrinar si l’empresa va
actuar amb mala fe o bé
va fer-ho amb una
negligència inassumible.
Com apunta l’informe
del Síndic de Greuges,
l’empresa podia ser-ne
conscient que ens trobaven davant d’una pura
especulació pseudocientífica sense cap base”.

Creixement de víctimes
mortals en accidents
de trànsit
La N-340, al seu pas per les TTEE, segueix
essent un punt negre de la xarxa viària
espanyola, tot i els 60 km de doble línia
continua i limitació de velocitat. Segons la
Plana Ràdio, dos nous accidents en 48
hores, un d'ells mortal, així ho confirmen.
Dimarts l'accidentat era el capellà Dámaso
Ruiz, actualment vicari a Benicarló que
finalment moria al cap d'unes hores de
patir el sinistre i aquest dimecres es produïa
un altre aparatós accident entre un camió
cisterna i un turisme al terme Alcanar.

Les nou ramaderies de bous braus de les Terres de
l'Ebre s'han unit per crear una marca pròpa que
permeti reivindicar la seva activitat i permeti diversificar els ingressos, seguint el que ja es fa a la
Camarga francesa. Van constituir, en una trobada a
Alfara, l’Associació de Criadors de Braus de les
Terres de l’Ebre. L’objectiu és impulsar productes
culturals, turístics i alimentaris derivats de la cria de
brau. Segons informa Diari de Tarragona, l’associació, en la seua primera etapa, vol centrar-se en els
productes culturals, donant rellevància el paper del
bou com a garant de la Reserva de la Biosfera
Terres de l’Ebre.
Nou de les deu ramaderies, segons la notícia del
rotatiu tarragoní, ue hi ha a Catalunya són de
Terres de l’Ebre, a Amposta, Deltebre, Alfara, Paüls,
Camarles i Ulldecona. FOTO: LA PLANA RÀDIO

La víctima de l’accident d’Alcanar és el
conegut capellà Dámaso Ruiz
El mossèn i conegut seguidor
del RCD Espanyol, Dámaso
Ruiz, ha mort aquest dimarts
la tarda com a resultat de l’accident de trànsit que va tenir
pel matí a l’N-340 a Alcanar. El
pare Dámaso, de 47 anys,
havia estat ingressat a
l’Hospital Joan XXIII
de
Tarragona encara amb vida
però finalment no ha pogut
superar les lesions. Dámaso Ruiz era un soci actiu de la Penya Blanc-i-Blava
de Tortosa i Comarques. Fa poc més d’un mes va beneir el dinar de germanor de l’aniversari de la penya. (noticia d’ebredigital)
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Projecte per urbanitzar i museïtzar la
plaça de la catedral de Tortosa
El d'Olga Felip i Josep Camps ha estat l'escollit

El projecte d'Olga
Felip i Josep Camps
Arquitecturia
ha
estat l'escollit per
urbanitzar i museïtzar la plaça de la
catedral de Tortosa.
La proposta dels
joves arquitectes,
que ja acumulen
diversos projectes
destacats a la capital ebrenca, divideix
l'espai
en
dos
nivells. Per una
banda, les actuals
acn
escales de la façana
L'alcaldessa, Meritxell Roigé, i els arquitectes, amb la maqueta.
de la catedral tindran continuïtat amb una gran plaça davantera que connectarà amb tot l'entorn
de la basílica i la plaça posterior de l'Absis. La plaça estarà elevada gairebé tres
metres sobre l'avinguda Felip Pedrell, amb parets de vidre que mostraran una part
de les restes arqueològiques que s'han trobat al solar, que es museïtzaran dins del
projecte, i que es podran visitar a través d'un accés lateral de la nova plaça. Com
ha destacat l'arquitecte tortosí Josep Camps, han volgut diferenciar l'intramurs i
l'obertura a l'Ebre per "mantenir l'eix ciutat-riu". Tal com informa l’ACN, el projecte s'ha de redactar en quatre setmanes i es preveu que les obres puguin
començar a l'estiu.
La intervenció guanyadora repensa la plaça de la catedral de Tortosa com un espai
per a múltiples escenaris i esdeveniments i per ser, a la vegada, "un mirador i un
balcó" cap a l'Ebre.
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App per poder pagar la zona
blava amb el mòbil
L'Ajuntament de Tortosa la posarà en marxa

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat per unanimitat, aquest dilluns, una modificació de
l'Ordenança municipal de circulació que permetrà
poder posar en marxa una app mitjançant la qual es
podrà pagar la zona blava amb el telèfon mòbil.
L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha explicat que tant
aquesta modificació com la de l'Ordenança fiscal T-14
reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles
de tracció mecànica en les vies públiques municipals,
que també s'ha aprovat en el ple ordinari del mes de
maig, s'han dut a terme per possibilitar la creació d'aquesta aplicació en els propers mesos. El ple també ha
aprovat la revisió de les tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per aquest
2018; així com el reconeixement extrajudicial de crèdit del 2017, per un import de 36.746 euros; i el
nomenament de l'alcaldessa com a membre de la
Fundació de l'Observatori de l'Ebre. D'altra banda, de
les vuit mocions debatudes s'han aprovat cinc. La del
PSC que insta el govern espanyol a incrementar el
pressupost anual previst per als ajuntaments per
poder dur a terme polítiques d'igualtat i contra la
violència de gènere. La de la CUP en defensa de la llibertat d'expressió i artística i per la llibertat de Pablo
Hasél, Elgio i Valtònyc. Per unanimitat també s'han
aprovat les dos de Movem: la proposta que dóna
suport a morir dignament, i la que defensa la implantació d'estudis relacionats amb la transformació alimentària. Per últim, s'han rebutjat les dos del PP (per
solucionar el problema de les aigües pluvials en el
paviment dels carrers, i per millorar la seguretat i visibilitat en els passos de vianants) i la de la CUP per
consensuar la implementació de carrils bici.

EN UN MINUT

Més Notícies
*EL DIJOUS dia 17 de
maig, Festival en benefici
de l’Associació Parkinson
Terres de l’Ebre, a
l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa. A partir de les 20
hores, amb el berenarsopar. Posteriorment, a
les 21.30 hores, inici del
concert.
*EL PSC ha informat que
Tortosa podrà disposar
d’umbracles per combatre la calor a l’estiu gràcies a la proposta del PSC
aprovada al ple del mes
de maig. El ple també
aprova per unanimitat la
moció per demanar al
Govern de l’Estat que
aporti els recursos econòmics compromesos al
Pacte d’Estat per la lluita
contra la violència de
gènere.
*MOVEM reclama que
totes les entitats esportives puguin accedir a les
subvencions dels Word
Sport Games.

Tortosa aporta 30.243 quilos
d'aliments per combatre la fam
Els aliments recollits seran entregats a través del Banc dels Aliments

La ciutadania de Tortosa ha tornat a demostrar la seva solidaritat a la recollida de primavera. Els tortosins i les tortosines han respost a la crida del Banc dels Aliments i han
aportat més de 30.243 quilos per combatre la fam a la ciutat. El coordinador del Banc
dels Aliments a les Terres de l'Ebre, Òscar Ologaray, ha destacat que els resultats
aconseguits compensen tota la feina que suposa organitzar aquest jornada solidària.
"Gràcies als voluntaris que han estat als supermercats, a tots els ciutadans que han
fet la seva aportació que ens ha permès arribar als 30.243 quilos", ha manifestat.
Ologaray també ha volgut agrair als mitjans de comunicació la difusió feta durant els
darrers dies, així com a les entitats, particulars i tots aquells que han contribuït a fer
possible la recollida de primavera.
El coordinador del Banc dels Aliments ha explicat que a través de Càritas i Creu Roja,
el Banc dels Aliments farà arribar els aliments a les famílies de Tortosa que ho necessitin.

Preinscripció al Pla de Transició al
Treball de Tortosa. Curs 2018-2019
Preinscripció al Pla de Transició al Treball de Tortosa. Curs 2018-2019. Del 14 al 25 de maig de 2018
s'inicia el període de preinscripció al Pla de Transició
al Treball dels dos cursos que “oferim i que són els
següents”: -Auxiliar de fabricació mecànica i
instal·lacions electrotècniques -Auxiliar d'Hoteleria:
cuina i servei de restaurant i bar. Requisits: de 16 a
21 anys que no tinguin el Graduat en Educació Secundària Obligatòria i volen formar-se en una professió. Més informació i sol·licituds a: PTT Tortosa,
plaça Sant Joan s/n (620081030). Programa de formació inicial de la Generalitat de Catalunya amb
conveni amb l'Ajuntament de Tortosa.

L’alcaldessa Meritxell Roigé en la roda de premsa per fer balanç.

Pla estratègic per potenciar el sector turístic i comercial de Sant Jaume
L'Ajuntament de S. Jaume i la Cambra de Comerç de
Tortosa redactaran un pla estratègic de promoció turística i comercial del municipi. L'alcalde, Joan Castor Gonell, i el president de l'ens cameral, J.María Chavarría,
han signat l’acord. La tasca l'assumiran les regidories
de Comerç i Turisme, pel consistori, així com l'àrea de
Comerç Interior de la Cambra. Es crearà una comissió
de treball en la qual també prendran part representants
del sector empresarial local. L'alcalde ha posat èmfasi
en les possibilitats paisatgístiques, ambientals i turístiques del municipi i del delta. Chavarría ha reclamat
aprofitar la "diversitat sectorial per ser més innovadors.
Tenim productes atractius que no arriben al mercat per
manca de promoció i una bona comunicació".
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Més Amposta
*EL NOU SERVEI
D’INTERVENCIÓ
S O C I O E D U C AT I VA
(SIS) d’Amposta atén
més d’un centenar de
xiquets i xiquetes
d’entre 0 i 18 anys i a
les seves famílies.
Ho fa des de l’Espai
Socioeducatiu
La
Brúixola, on s’han
reunit tots els serveis
d’atenció a la infància
i a l’adolescència que
es prestaven des de
Serveis Socials.
Aquest nou equipament està ubicat al
carrer Barcelona.
*DIVENDRES PASSAT
va celebrar-se, a l’auditori municipal, el
primer Dia de la
Policia
Local
i
Protecció Civil.
Un acte que va servir
per fer entrega, entre
d’altres, de dues
medalles de bronze
als dos agents que el
3 de maig de 2017
van salvar la vida
d’una dona que va
caure al canal.

www.mesebre.cat
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De l’Ajuntament d’Amposta: més de 300.000 euros, en dos anys

Inversió per millorar la qualitat de
l'aigua que s’aboca al canal
Millorar la qualitat de l’aigua que
s’aboca al Canal de la Dreta. Aquest
és el principal objectiu de les obres
que l’Ajuntament d’Amposta ha realitzat aquestes darreres setmanes al
carrer del Grau a l’encreuament amb
el Canal de la Dreta de l’Ebre amb una
inversió de 25.000 euros. “Ara que
s’estan fent obres de millora de la xarxa de clavegueram als barris del Grau
i les Quintanes desconnectant els pluvials del clavegueram, evitarem que
arribin aigües fecals al Canal com passava fins ara”, ha explicat l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, “i això permetrà garantir que l’aigua que aboquem a la xarxa de reg sigui de la màxima qualitat possible”. “Tenim la
singularitat que ens creua un canal, i
no té sentit que quan caiguin quatre
gotes ens inundéssim”, explica l’alcalde, “però també tenim l’obligació de
millorar al màxim la qualitat de l’aigua”. L’Ajuntament d’Amposta està
treballant per tal que la Comunitat deRegants no es posi d’esquena a una
redistribució dels abocaments d’aigua
de pluvials al Canal perquè en aquest
punt puguin desembocar les aigües de

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta, va visitar les
obres de la xarxa de clavegueram i pluvials.

la zona alta de la ciutat. “Des de fa
150 anys, Amposta tira aigua al Canal
en diferents punts i no volem ampliar
aquests punts ni tampoc la quantitat
d’aigua a desguassar, sinó redistribuir
quanta aigua es tira a cada punt. Si no
ens deixen aquí, deixarem córrer l’aigua fins a la zona del Casino, on hi ha
un altre punt de desguàs i l’aigua
igualment anirà al canal”, ha explicat
Tomàs. Foto: ACN
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El nou mercat municipal
d’Alcanar ja ha entrat en
funcionament
Ahir dijous

Les portes del nou mercat municipal d’Alcanar es van
obrir ahira les 8 del matí. Durant la presentació,
Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, ha destacat que
aquesta reforma “ha estat un dels grans objectius d’aquest mandat”, juntament amb la inauguració de l’alberg els Josepets i la projecció del nou auditori municipal. Per al batle, “en el context actual, potenciar el
comerç local és una prioritat perquè fer poble és
també comprar proximitat”. Les obres del mercat
municipal es van iniciar l’any 2016 i s’han dividit en
dos fases que han comptat amb una inversió aproximada de 381.000 euros i amb el suport de dos subvencions del Pla d’Actuació Municipal de la Diputació
de Tarragona que ascendeixen a prop de 242.450
euros.
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Nova edició de DeltaFira i de
Mescla, la mostra de gastronomia
Del 18 al 20 de maig

www.mesebre.cat

L’encerclament pateix un inici de
temporada dur

EN UN MINUT

Més notícies

Amb baixes captures en els dos primers mesos

Roda de premsa de presentació de DeltaFira i Mescla.

Deltebre viurà el cap de setmana del 18 al 20 de maig una nova
edició de la DeltaFira i de Mescla, la mostra de gastronomia de les
Terres de l’Ebre. Una mostra que enguany compta amb un programa complet d’activitats i on ressalta la participació de quatre
estrelles Michelin que oferiran una demostració i tast de la seva
cuina: Vicent Guimerà, del restaurant Antic Molí, Fran López, del
restaurant Villa Retiro, Jeroni Castell, del restaurant Les Moles, i
Diego Campos, del restaurant Rincón de Diego. Paral·lelament,
Mescla també continuarà aquest any la seva aposta per apropar la
cuina d’autor als veïns i veïnes del municipi amb la Nit de Mescla.
Un sopar que compta amb 22 degustacions i tast de vins del territori elaborat per Jeroni Castell.
El proper 20 de maig Deltebre complirà 41 anys. Per aquest
motiu, s’està organitzant un acte institucional i, com els altres
anys, també es celebraran altres activitats com és el cas de la nit
de gala dels quintos i quintes del 2000, activitats relacionades
amb l’esport, el sector primari i també dirigides als més petits.

El sector del peix blau segueix en estat crític. Les captures en
els primers mesos de temporada pesquera han estat pràcticament nul·les, en un els anys més dolents que es recorden. Només les darreres setmanes s’han pescat espècies de talla comercial. Les causes es coneixeran en l’estudi científic que
s’està elaborant al Mediterrani nord-occidental.
L’encerclament va tornar a la mar el febrer pitjor que quan
va començar la veda al desembre. El mal temps, aigües brutes
i poc peix han marcat un inici molt dolent de l’any. No ha estat
fins a l’abril quan els pescadors han pogut veure la llum, capturant peix amb més qualitat.
Mentrestant, el sector espera que l’estudi que s’està realitzant determini perquè desapareix el peix blau. En un any es
podrien tenir les primeres conclusions. De fet, en aquest informe científic hi haurà un apartat que incidirà a la costa de Tarragona, perquè és el punt més crític de tot el litoral nord-occidental.

Homenatge a l’àvia centenària de
l’Aldea, Asunción Lluch

El port pesquer de l’Ampolla acull
més de 4.000 persones

Del Consell Comarcal del Baix Ebre i de l’Ajuntament aldeà

En la XXVIII Diada de l’Ostra del Delta, diumenge passat

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, i
l’alcalde de l'Aldea, Daniel Andreu, han homenatjat aquest diumenge
l’àvia Asunción Lluch Melich amb motiu de la celebració del seu centenari. L’acte s'ha fet al domicili de la centenària, a l'Aldea, amb la
companyia dels seus familiars i també hi han assistit la consellera
comarcal Elisabet Zapater i una àmplia representació de regidors de
l'Ajuntament de l'Aldea. Asunción va nàixer el 3 d'abril de 1918 al
Mas de Via, al Barri de l'Hostal de l'Aldea. De jove va ser cosidora i
es va casar als 21 anys amb Tomàs Benito Zaragoza. Del matrimoni
van nàixer dos fills: Alejandro i Mari, i actualment té tres néts i tres
besnéts.
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L’Ampolla va celebrar el passat diumenge la XXVIII Diada de
l’Ostra del Delta, un certamen que s’ha convertit en un referent turístic i gastronòmic a les comarques de l’Ebre i arreu del
país. L’organització va distribuir uns 2.500 quilos d’ostres del
Delta entre les més de 4.000 persones que van acudir al port
pesquer de l’Ampolla.
La Diada de l’Ostra és l’acte d’inici de les XXVIII Jornades
Gastronòmiques de l’Ostra de l’Ampolla, que tindran lloc fins
al 20 de maig.

*EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va
augmentar el 2017 un
3,24 % les actuacions de
serveis socials. Els Equips
Bàsics d’Atenció Social
Primària (EBASP) del
Consell Comarcal del
Baix Ebre van fer el 2017
un total de 29.813
actuacions per atendre
les necessitats socials
més immediates, generals i bàsiques de persones i famílies, i contribuir
a la prevenció de problemàtiques socials i a la
integració de persones
en situació de risc d’exclusió.
Aquesta xifra representa
un 3,24 per cent més
que l'any 2016.
*URV: ahir va tenir lloc la
Inauguració del VI Fòrum
d’Ocupació Universitària
del campus Terres de
l’Ebre de la URV.
Dirigit a estudiants universitaris i de cicles superiors de totes les Terres
de l’Ebre, el Fòrum
d’Ocupació serveix per
posar en contacte els
estudiants recent titulats
i tota la gent formada
que hi estigui interessada
amb les empreses del
territori.
En
el
sisè
Fòrum
d’Ocupació Universitària
del campus Terres de
l’Ebre hi participen 45
empreses del territori.
I avui divendres, Dia
Internacional
de
la
Infermeria al campus
Terres de l’Ebre de la
URV.
Hi haurà diverses taules
rodones i de debat que
abordaran, entre altres,
les experiències de mobilitat dels estudiants
d’Infermeria del campus
a través de programes
com
l’Erasmus
o
l’European
Nursing
Mode. Es parlarà de la
tutorització en les pràctiques clíniques i la inserció
laboral.
I també de diverses
experiències en cooperació internacional.
Finalment, es procedirà
al lliurament de premis
del V Concurs de
Fotografia en imatges
relacionades amb la
infermeria.
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Pep Gimeno
"BOTIFARRA”
L'AUTENTICITAT DE LES ARRELS TRADICIONALS

Demà dissabte a les 22h30 a l'Escola Joan
Baptiste d'Alcanar podrem escoltar a Pep
Gimeno "Botifarra" amb la col·laboració de la
Banda de Música d'Alcanar.
Una magnífica ocasió per conèixer o tornar
a escoltar al cantaor de Xàtiva interpretant
cançons tradicionals: jotes, romanços, malaguenyes, recollides durant anys per les
comarques del país valencià i, així salvant-les
de l'oblit, ja que la majoria d'aquestes
cançons foren transmeses oralment durant
anys. A més, Pep Gimeno, amb el seu peculiar estil, ens revela l'origen de cada cançó
amb esquitxades d'anècdotes i històries
populars. Segons ens ha explicat a Més Ebre,
el projecte Botifarra i Banda que tindrà lloc a
Alcanar aquest dissabte, va sorgir ara fa qua-

tre anys, i l'ha permès actuar en més de 170
poblacions, acompanyat per la banda de
música local. "Cada població és un repte i
una gran il·lusió poder compartir amb les
Bandes locals cançons amb lletres i música
que ens agermanen". Pel que fa al pròxim
disc, ens ha confirmat que aquests dies ha
començat a gravar-lo amb la col·laboració
del cantant Ahmed Touzani de Tànger: "serà
una fusió de cançons, com els cants de
batre, perquè aquestes cançons àrabs són
molt paregudes a les que cantem natros". La
presentació d'aquest nou disc serà el 15 d'agost a les festes de Xàtiva". Referent a l'actuació d'aquest dissabte a Alcanar, Pep
Gimeno afegeix: "Sempre tinc ganes de tornar a les Terres de l'Ebre perquè sempre
m'he sentit com a casa".
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Més
Notícies
*EL PROJECTE LIFE
CLINÒMICS anima
els ajuntaments i
gestors públics i privats a potenciar l'aprofitament dels boscos.
El curs de gestió
forestal mostra com
treure rendiment de
la superfície forestal
a la vegada que se la
fa més resistent i resilient al canvi climàtic
i als incendis. El curs
va tenir lloc dimarts a
Gandesa.
*L’ALCALDE
DE
MÓRA D’EBRE, Joan
Piñol, va rebre a
l’Ajuntament a membres de la Penya
Blaugrana de Sant
Petersburg (Rússia),
de visita uns a la
població de Móra
d’Ebre.
Els penyistes russos
anaven acompanyats
de membres de la
penya barcelonista
de la capital de la
Ribera d’Ebre.
*ASCÓ: les obres de
la caserna de la
Guàrdia Civil de la
nuclear estan parades i no tenen llicència municipal.
L'Ajuntament reforma les normes subsidiàries per regularitzar el terreny no
urbanitzable on es fa
l'edifici però no descarta
incoar
un
expedient sancionador perquè les obres
van seguir endavant
sense
el
permís
municipal i es van
haver d'aturar amb
un decret d'alcaldia.

Vols
anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

TERRES DE L’EBRE
Gandesa estrena una
nova oficina judicial
L’objectiu és oferir un millor servei del jutjat cap als ciutadans i advocats

Gandesa disposa des de dilluns d’oficina judicial, una nova manera d’organitzar el treball al jutjat. Es tracta del
segon partit judicial a Catalunya amb
jutjat únic –és a dir, un sol jutjat de 1a
instància i instrucció amb funcions de
registre civil i violència contra la Dona
(VIDO)– que implanta l’oficina judicial,
després de Puigcerdà. Aquesta nova
manera de treballar permetrà donar
una millor resposta i atenció del jutjat
cap als ciutadans i els professionals,
com els advocats i els procuradors. Per

fer front al canvi organitzatiu s’ha
ampliat la plantilla amb un nou funcionari i el Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (CEJFE) ha format tots els treballadors per desenvolupar les noves funcions. Així mateix,
per poder posar en marxa l’oficina judicial, un equip d’actuació prèvia ha
posat al dia al voltant de 700 procediments civils i ha retornat 163.000
euros al cicle productiu, procedents de
les execucions que hi havia en tràmit
en el jutjat, en un període de sis mesos.

Punt i final a un any de
preparatius per al Concurs
Grenaches du Monde

Dimecres, la Denominació d’Origen Terra Alta va reunir a
Gandesa a tots els cellers que formen part de la DO per fer una
fotografia de família i posar el punt final a tot un any de preparatius pel concurs Grenaches du Monde 2018. L’acte oficial va
tenir al Poblat Ibèric del Coll del Moro i va comptar amb l’assistència de tots els cellers inscrits a la DO, així com dels membres de la comissió rectora, amb Joan Arrufí, president de la DO
al capdavant. L’acte va servir també per reunir a tots els cellers
guardonats en aquesta darrera edició del concurs Grenaches du
Monde 2018, on la DO Terra Alta va aconseguir 44 medalles,
14 d’or i 30 de plata, uns números que representen el 17% de
les medalles totals atorgades pel concurs, i el 54% de les medalles obtingudes pels vins catalans. La trobada va ser l’últim dels
actes d’aquesta edició del concurs, que ha suposat tot un desafiament per a la DO Terra Alta i també per al territori, i que ha
servit per a projectar la comarca i els seus vins a nivell internacional.
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Una gebrada inesperada va
glaçar unes 200 hectàrees de
vinya a la Terra Alta
Agricultura ha quantificat els danys que va suposar

El Departament
d'Agricultura
ha quantificat
les hectàrees de
vinya que s'han
vist afectades a
la Terra Alta per
una
glaçada
inesperada, la
matinada del
passat 2 de
maig. En concret, la gebrada
va
afectar
sobretot els termes municipals de Caseres, Batea i Vilalba dels Arcs.
La superfície total amb danys registrats per la gelada és 232 hectàrees de vinya -aproximadament un
4% del total de la comarca-. Són unes 18 hectàrees
a Caseres, unes 132 hectàrees a Batea i unes 82
hectàrees a Vilalba dels Arcs, amb afectacions molt
irregulars d'entre el 10 i el 90%, en algunes
parcel·les. Unió de Pagesos (UP) ha demanat que la
pagesia afectada pugui ser indemnitzada "de
manera justa" i pugui compatibilitzar les pèrdues
amb una reducció dels mòduls de l'IRPF per
inclemències meteorològiques. En els últims tres
anys, la comarca de la Terra Alta ha patit diverses
gelades i pedregades que han afectat de manera
important els conreus.
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DEMÀ A XERTA

Concert
solidari
FreeForcadell
Demà dissabte, a partir
de les 18 h, se celebrarà
al
Casal
Municipal de Xerta el
concert per reclamar la
llibertat de Carme
Forcadell i de la resta
de presos polítics, així
com el retorn dels exiliats. El manifest del
concert el llegirà la xertolina Mercè Falcó,
Premi Literari Autor
Revelació
2017.
Durant el concert, en
nom de l’Associació
Catalana pels Drets
Civils,
intervindran
Bernat
Pegueroles,
marit de la presidenta
del Parlament, Carme
Forcadell, i Ferran
Civit, parella de la consellera Meritxell Serret.
Aquesta entitat aplega
les famílies dels presos i
exiliats polítics catalans.
(més informació a la
plana 24)

www.mesebre.cat

11 platges ebrenques reben
el distintiu de les Banderes Blaves
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Roquetes celebra la
Festa de l’Arbre
Plantant pins pinyoners a la Via Verda

L’Ametlla revalida el lideratge
El jurat internacional
Bandera
Blava 2018 ha
concedit a Catalunya 123 banderes, de les quals
101 són per a les
platges i 22 per
als ports esportius. Les Platges
distingides són:
Calafató,
Sant
Jordi d’Alfama,
Cala Forn, Pixavaques i L’Alguer
(l’Ametlla
de
Mar); Cap Roig,
Avellaners (Ampolla); Parc de
Garbí i les Delícies
(la Ràpita); Riumar (Deltebre) i
les Cases d’Alcanar-El Marjal (Alcanar). Els ports
ebrencs reconeguts han estat el
CN l’Ametlla de
Mar i el CN Ampolla.

El Grup de Joves Roquetes amb la col·laboració de l'Àrea de
Medi Ambient de l'Ajuntament de Roquetes van organitzar el
diumenge 6 de maig de 2018, una nova edició de la recuperada
Festa de l'Arbre en la que van participar més de 150 persones.
La majoria dels participants, pares amb els seus xiquets i xiquetes, van poder plantar el seu pi pinyoner a la Via Verda, a la zona
del pont del canal de la dreta de l'Ebre.
A cada arbre es van lligar etiquetes amb el nom de les persones
que el va plantar, perquè el puguin identificar, cuidar i observar
el seu creixement.
Platja de Riumar, a Deltebre.

Enxampen a Deltebre un pescador furtiu
amb quinze quilos d'anguiles
Els Agents Rurals han denunciat un pescador furtiu
a Deltebre (Baix Ebre) que va pescar 14,7 quilos
d'anguiles utilitzant catorze gànguils. Segons el
cos, el valor de venda de les captures seria d'uns
225 euros. Dins dels gànguils decomissats, a més,
va aparèixer també una gran quantitat d'espècies
exòtiques invasores, com exemplars de caragols
maçana, cranc roig americà o, fins i tot, silurs. Els
fets van tenir lloc aquest passat dimarts a la matinada en un desguàs que desemboca a la badia del
Fangar. El pescador enxampat, que hauria actuat juntament amb altres, ja hauria estat
denunciat anteriorment en nombroses ocasions fent activitats similars. Foto ACN: un
agent rural amb les anguiles capturades furtivament.

SOREA signa un conveni amb
l’Ajuntament de Roquetes
L'Ajuntament de Roquetes i l'empresa Sorea, prestadora del servei municipal d'abastament d'aigua potable
del municipi han signat, aquest dimecres 9 de maig, un conveni de
col·laboració en el que Sorea aporta la
quantitat de 500 € per a col·laborar
amb la Festa de l'Arbre que es va
celebrar el passat 6 de maig a la Via
Verda. L'alcalde, Paco Gas, ha explicat que és un bon exemple que una empresa com Sorea s'impliqui i aporti recursos
en la 'Festa de l'Arbre' que el que pretén és divulgar la importància del medi
ambient. Gas també destacava l'impuls que li dóna el Grup de Joves Roquetes a través de l'Àrea de Joventut. (Roquetes Comunicació)

Nota i Foto: Roquetes Comunicació.
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Consell
Comarcal
del Montsià
Persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies han assistit aquest dijous a la
presentació, al Consell
Comarcal del Montsià,
de la campanya per
prevenir abusos a persones amb discapacitat
intel·lectual. El projecte,
pioner a Europa, integra tallers d'ajuda per
detectar
abusos
sexuals, econòmics, psicològics,
relacionats
amb l'ús de les tecnologies, o d'odi i discriminació. Es formen els
afectats, el seu entorn i
els Mossos amb el sistema ROA (reflexió, oferiment i aplicació) que
ofereix més eines per
identificar situacions
d'abús. A Amposta la
federació DINCAT ha
parlat de la "victimització de les persones amb
discapacitat intel·lectual" i s'ha fet una
taula rodona sobre l'experiència de la campanya en una entitat.

La Ràpita enllesteix les obres
del nou pavelló

www.mesebre.cat

Llarena demana opinió a la Fiscalia
sobre l'opció d'assumir la
investigació de Salvadó

Annex al poliesportiu municipal

Visita de l’alcalde, Josep Caparrós, a les noves instal.lacions.

La Ràpita està enllestint les obres del nou pavelló annex al poliesportiu municipal, ubicat al carrer Dr. Torné 41. Les noves instal·lacions
executades per l’empresa M i J. Grúas, amb un cost final de 604.511
euros, permetran descongestionar els espais que fins ara han compartit les moltes entitats, associacions i clubs esportius que hi ha actius a
la població. Es tracta d’un edifici d’unes dimensions de 44,5 x 27 m,
amb 7,20 metres d’alçada útil interior, que ocupa la vessant est del
Turó de la Guardiola. Està connectat a través d’un espai de pas amb
el Pavelló Poliesportiu, amb el qual comparteix vestidors. La pista és
de paviment de goma de PVC amb una capa d’escuma de 8 mm de
gruix. Hi estan senyalitzades les línies per practicar bàsquet (dos pistes
petites i una gran), voleibol i futbol sala.

El jutge Pablo Llarena ha donat trasllat a la Fiscalia per tal que es
posicioni sobre si considera que el Tribunal Suprem ha d'assumir la
investigació oberta a Barcelona contra Josep Maria Jové i Lluís
Salvadó. El passat 23 d'abril, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona
va remetre un escrit al jutge del Suprem perquè sotmetés al seu criteri la possibilitat d'ampliar la causa per rebel·lió i incloure-hi també
l'exsecretari general del Departament d'Economia i Hisenda, Josep
Maria Jové, i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó. Segons l’ACN,
fins ara, tots dos estan investigats a Barcelona, però el jutge ha
sol·licitat que el seu cas s'uneixi als del Govern, la Mesa i els 'Jordis',
que el jutge Llarena instrueix al Suprem. Abans de prendre una
decisió, Llarena vol conèixer la decisió de la Fiscalia. Al Suprem
Llarena ja ha processat 25 persones. Si accepta la causa del jutjat 13,
aquesta xifra podria augmentar. En la sol·licitat del 13 s'apunta que
ambdós són diputats i que, per tant, per la seva condició d'aforats
han d'estar investigats al Suprem.

Demà, bou capllaçat a Santa Bàrbara

La Sénia celebra la Diada del Recapte
Dilluns passat

Organitza la Penya Taurina Planers pels Bous

El cap de setmana passat, per Sant
Gregori, la Sénia va viure la segona Festa
Major,
coincidint
amb
la
Fira
Gastronòmica. La fira, que enguany ha
celebrat la seua 15a edició, s’ha convertit
en una mostra gastronòmica de referència
a les Terres de l’Ebre i la Taula del Sénia.
Enguany, 15ena edició amb Jornades
Gastronòmiques del Recapte, concurs de
cuina, ruta de tapes i amb el punt i final
amb el dinar popular, que va tenir lloc
dilluns.

La Penya Taurina Planers pels Bous
viurà una jornada festival. A l’estadi
municipal, a partir de les 12 de la nit,
hi haurà un festival Revival. I a les 8 h
de demà dissabte, amb sortida des de
la plaça de bous de Santa Bàrbara,
tindrà lloc el bou capllaçat. Ximo
Martí, de la Penya Taurina, agraïa “als
grups que han donat suport a un dels
actes de les festes del nostre patró que
congrega a més gent i que més aporta
als comerços de Santa Bàrbara”.

EN DUES SETMANES, HA ACONSEGUIT LA SEGONA EDICIÓ

Ma. Carmen Mauri, la jove autora ebrenca que
triomfa amb el seu nou llibre “Veintisiempre”
La setmana abans de
Sant Jordi, l’autora Ma.
Carmen Mauri publicava
el seu primer llibre
Veintisiempre, que en
solament 2 setmanes ja
ha aconseguit la segona
edició.
La jove, de tan sols 26
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anys, és mestra de primària, anglès i música i
actualment també estudia el grau de psicologia.
El seu llibre va sorgir com
una teràpia “on plasmar
el que sentia sobre l’amor
i la vida”.
Veintisiempre es un poe-

mari sobre les experiències que vivim a l’edat
dels 20, tal com diu l’autora “els 20 et fan créixer
com a persona i adonarte’n de que és el que de
veritat vols, el que importa, el que no...
Aprenentatges constants

a través de tot tipus
d’experiències.
Són
reflexions, pensaments,
records, sentiments i
veritats sobre l’amor i la
vida en forma de poesia”.
A la imatge, l’autora
amb el llibre.
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“Quina Morra!”
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Eduardo
Margaretto

EL JOC D'ESTRATÈGIA PER ALS NOUS PIRATES
Amb presència de Rafa Balagué i
David G. Caballero, autors del llibre, i Norbert Tomàs, director
d'Edicions Morera, el 16 de març
es va presentar a l'Església Nova
de la Ràpita el llibre Quina
Morra!, un joc de mans on s'ha
d'encertar el nombre de dits mostrats entre dos jugadors.
Com alguns lectors ja saben, fa
quatre anys vaig decidir tirar àncores a La Ràpita. I tot sembla suggerir que ja no tornaré a deixar
anar amarres, com els va tocar fer
a diverses generacions de la meva
família, des de Nàpols, Sicília,
Gènova o fins i tot Alemanya i
amb destinacions tan dispars com
Mèxic, Xile, Argentina, Espanya o
Anglaterra. Mai havia sentit parlar
del joc de la Morra, però aquesta
grafia i aquest so tan italians de
seguida van despertar la meva
curiositat i un dia vaig preguntar
als meus pares si sabien alguna
cosa. «Clar», va dir la meva mare,
«el joc dels dits, el teu avi jugava
en el port de Nàpols».
Alguna cosa semblant els va haver
de succeir a un grup de rapitencs
quan fa més de deu anys van decidir investigar l'origen del joc que
tant els apassionava. «A la Morra
ja jugaven els nostres avis i besavis
i és un joc molt arrelat en La
Ràpita», recorda Rafa Balagué
(Sant Carles de la Ràpita, 1978),
un dels autors del llibre i regidor
d'Identitat i Joventut a l'ajuntament del seu poble, «però la nostra sorpresa va ser que quan decidim investigar els seus orígens
descobrim que no solament es
jugava per tot el Mediterrani, sinó
que la seva història es remunta a
l'Antic Egipci». En efecte, en la
tomba d'un membre de la dinastia
XXV apareix representada una
partida entre el difunt i un altre
jugador. També s'han trobat vestigis que certifiquen que la Morra es
practicava en l'Antiga Grècia, com
un vas en el qual apareixen Helena
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David G. Caballlero, un dels autprs del llibre, i Norbert Tomàs, director d'Edicions Morera

i Paris amb les mans preparades
per al joc, però van ser els Romans
els que van popularitzar la Morra
per tot el Mare Nostrum, i del seu
prestigi ens queda fins i tot una
frase de Ciceró, dignum est quicum in tenebris mices (digne és
aquell amb el qual pots jugar a la
morra en la foscor).
Aquests pioners rapitencs van
decidir crear en 2007 l'associació
Morràpita, amb la finalitat de
difondre un joc que consideren un
símbol molt fort d'identitat local i,
així, van començar a promocionar
la Morra a través de diferents activitats, com l'organització de tornejos locals, tallers, integració del
joc a les festes locals o intercanvis
amb associacions d'altres regions
europees. El moment àlgid es va
viure del 8 al 10 de setembre de
2017, quan a La Ràpita es va celebrar
la
15a
edició
de

Morramundo, campionat mundial
oficiós en el qual van participar
jugadors de Còrsega, Sardenya,
Aragó, Sicília, Croàcia, Eslovènia,
Niça,
Vall
d'Aosta,
nord
d'Occitània, País Valencià i
Catalunya.
Però com remarca Rafa Balagué,
que també és membre de la
Federació Catalana de Jocs
Tradicionals, «una de les tasques
més important per Morràpita és la
divulgació del joc, en altres pobles
però sobretot en els col·legis.
Aquesta és l'única manera d'assegurar la pervivència en el futur, de
crear nous jugadors que assegurin
un futur a la Morra. I en aquest
sentit, decidim que publicar un llibre de caràcter divulgatiu ens
podria ajudar molt». I ho han
aconseguit, gràcies també a l'immediat interès d'Edicions Morera,
editorial molt implicada en la difu-

sió de les tradicions populars.
«L'origen de la nostra editorial és
el Calendari de l'Ermità», ens
explica Norbert Tomàs, el seu
director, «un calendari tradicional,
agrari i astronòmic que conté el
santoral, les festes majors, les fires,
els mercats i esdeveniments culturals, folklòrics o rurals propis de
Catalunya i Andorra. Ho va publicar per primera vegada un avantpassat meu cap a 1876». Fa dos
anys va decidir crear el segell
Edicions Morera, i més en concret
la col·lecció L'Ermità, «amb la
intenció de publicar, a semblança
del calendari, altres llibres de cultura tradicional i popular». Ell tampoc coneixia el joc de la Morra,
però quan va saber d'ell «vaig
quedar fascinat per la seva simbologia, per la seva llarga història,
que encara està per descobrir, i per
les seves referències en diferents
disciplines artístiques. Per exem-

ple, en la seva pel·lícula
Novecento, Bertolucci inclou una
escena amb persones jugant a la
Morra, o els pintors Johann Liss i
Pieter van Laer, que ja al segle
XVII van pintar llenços amb escenes del joc». L'altre autor del llibre, David G. Caballero (Garcia,
1992), que ha obtingut diferents
premis literaris, entre ells el Llavor
de Lletres de Freixenet i dues
vegades l'Emili Mora de la
Universitat de Barcelona, tenia
molt clar que «fer un tractat històric en tota regla hagués estat una
equivocació des del moment que
la intenció primigènia del llibre era
la divulgació de la Morra. D'aquí
va sorgir la idea d'adaptar el treball en un format de relats breus i
auto conclusius». El fil conductor,
a més de la Morra, és la família
Gasparín, un cognom molt comú a
les nostres terres i que té el seu
origen en el Milanesat. «En cadascun dels capítols», assenyala
Caballero, «narracions curtes
ambientades en els Terres de
l'Ebre, i alguna en el Maestrat, un
membre d'aquesta saga utilitza el
joc de la Morra per sortir airós
d'un problema». I llavors no
podem sinó recordar una òpera
còmica de Donizetti, Rita, en la
qual dos dels seus personatges
decideixen jugar-se a la morra qui
d'ells haurà de quedar-se al costat
de la protagonista. El llibre destaca
també per les seves fotografies
'històriques' i, sobretot, per les
il·lustracions de Pau Ferrando
'Ferro' (Sant Carles de la Ràpita,
1992), l'obra del qual, Nimi, va ser
triada com a millor fanzine en el
Saló Internacional del Còmic de
Barcelona de 2016. Com afirma
Caballero, «un llibre per a joves no
és gens sense il·lustracions i ell ha
captat perfectament l'essència de
les històries que jo he escrit. La
roba, el pèl, les armes...».
Ara ja no hi ha excuses. Si mai no
has sentit parlar de la Morra, has
de llegir aquest llibre i... a jugar!!!
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TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE, CONTRA EL SANTFELIUENC (12H)

Ja falta menys

L’Ascó s’acomiada de la lliga
L’equip de Castillejo s’ha quedat fora de la lluita per la promoció
L’Ascó va empatar al camp del Santboià (0-0), diumenge passat, en la penúltima jornada del campionat. Les
possibilitats de poder jugar la promoció d’ascens, o sigui, d’accedir a la
quarta plaça, ja eren remotes. I es van
anar esvaint a mesura que avançava el
matí de diumenge i es coneixien altres
resultats. Malgrat això, l’Ascó va tornar a ser l’equip poderós de la segona
volta, fora de casa. I a la segona meitat va dominar i va tenir les opcions
més clares per marcar, principalment
una de Dani i una altra al final, de
Guiu, amb rematada que va evitar el
porter local i el travesser.
Fins aquí la lluita. Diumenge, a casa,
l’Ascó s’acomiadarà de la temporada
rebent el Santfeliuenc. Ja és temps de
preparar el proper campionat. Els deures, per la nova planificació, ja estan
fets amb la renovació del tècnic Santi
Castillejo. El tècnic, tal com va infor-
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Una acció d’un partit de l’Ascó, a casa, d’aquesta temporada.

mar, seguirà sent el responsable de tota la gestió esportiva del primer equip.
Santi no es sentia decebut per no arribar a jugar el play-off, però admetia

que “ens ha faltat alguna cosa en moments determinats, i també tenir més
frescura per poder dosificar més l’equip quan ha pogut necessitar-ho”.

CD TORTOSA

UE RAPITENCA

Existeix una candidatura que
es confirmarà en uns dies

Camarero entrenarà a la
Rapitenca la temporada vinent

El CD Tortosa comença a veure la llum del túnel. La setmana passada informàvem que hi havia interés per part de
membres de la gestora per poder solucionar el conflicte directiu. No obstant, tot i que es podia incorporar un nou directiu per apuntalar la junta per a la propera temporada, la
conclusió fou que es necessitava un president i una candidatura per tenir solidesa i agafar el relleu de les persones
que, tant al primer equip com al futbol base, el demanaven.
Aquesta setmana ha aparegut un soci, amb experiència ja a
la directiva, que ha manifestat el seu interés per ser president i que, d’aquesta forma, es pugui desatascar el problema, tenint suport de gent nova que s’incorporaria a la directiva i d’altres directius que podrien seguir per ajudar en
un exercici de responsabilitat per tirar avant el club. A manca d’acabar-se de confirmar, i si no hi ha res de nou, la candidatura es presentarà durant la propera setmana. D’altra
banda, el diumenge passat, l’Alpicat, necessitat, va acabar
golejant al Tortosa per 1-5, al Municipal Josep Otero. Nova
decepció en una temporada que s’està fent llarga. Un final
molt trist, con la lliga en general.

La setmana passada informàvem que el mister Isaac
Fernández, tot i la gran segona volta que ha fet, no seguirà a la Rapitenca. També deiem que en pocs dies es coneixeria al nou mister, per a la temporada propera. Aclarir
que Isaac acabarà la lliga. Hi havia rumors que deien que
l’havien destituït abans d’acabar el campionat. No és així.
El mister la lliga propera serà Guillermo Camarero, que
està entrenant al Gandesa, amb qui diumenge afronta un
partit decisiu contra l’Amposta per poder jugar la promoció. El tècnic ha manifestat que la directiva i els jugadors
gandesans ja saben que no seguirà: “amb un vestidor tan
cohesionat i amb el gran ambient com el que tenim, estic
segur que no afectarà en el rendiment davant del partit
il.lusionant que tenim diumenge”, diu Guillermo. Entrenar a la Rapitenca és un gran repte per ell i que afrontarà
“amb molta responsabilitat”. La Rapitenca va guanyar
diumenge al camp del líder S. Cristobal, remuntant un 20. Segona volta màgica. I el filial ha pujat . Hi ha jugadors
amb propostes: Brayan la pot tenir de l’Ascó. La Rapitenca rebrà diumenge el Bellvitge (12h).
CANAL TE

El Tortosa ha d’anar a Andorra demà dissabte
El Tortosa visita demà dissabte l’Andorra, dins de les 3 darreres jornades. Ja vam informar en les últimes edicions de Més Ebre que és vital que l’equip es presente al partit i pugui jugar-lo. En les darreres convocatòries, han entrat cadets però per aquest
proper partit sembla ser que no s’hi podrà comptar, ni tampoc amb els juvenils, que
disputen la promoció d’ascens. Els juvenils, a manca de dues jornades, ho tenen complicat però encara disposen d’algunes opcions.
D’aquesta forma, la plantilla del primer equip amb jugadors, dels que arribaven de
Barcelona, que van anunciar que no tornarien a jugar, s’ha quedat encara més debilitada i haurà de recuperar algun jugador per poder fer número i competir i, d’aquesta
manera, evitar una sanció amb un doble descens, en el cas de no presentar-se. Aquesta és la sanció per un equip que no es presente en les últimes 3 jornades: doble descens i dos anys sense poder pujar.
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Flix-Amposta B i
Gandesa-Amposta
El partit Flix-Amposta B
es transmetrà per Canal
Terres de l’Ebre diumenge a les 23 h. Redifusió:
dilluns 7 h i 15.30 h. I el
derbi, de 2a catalana,
Gandesa-Amposta es
veurà el dilluns a les
23h, dimarts a les 18h i
dimecres a les 15.30h.

El CD Tortosa ha viscut dos mesos d’incertesa. Dos
mesos en els que hem avançat rumors i més rumors.
Dos mesos en què es visualitza les dificultats per crear
una junta directiva. La catastròfica temporada actual
tampoc ha ajudat a solucionar el conflicte. I la realitat
és que hi ha gent que estava a la directiva, com el president Arturo Llorca, que ja va manifestar que ho deixava per qüestions personals. 4 anys sent president des
de Sant Cugat desgasten. Al futbol base, per cansament i per temes personals, també hi ha gent que ha
manifestat que vol deixar-ho. La situació, per tant,
necessita un canvi. No ha estat fàcil. Però ara sembla
que hi ha un heroi capaç d’unir esforços. Feia falta un
president. I ja s’ha ofert un soci amb voluntat de donar
continuitat al club, sense cap protagonisme més que
col.laborar. Hi haurà gent que, d’alguna manera,
seguirà per ajudar-lo i, a més, hi haurà diverses incorporacions a la directiva. Aquesta és la previsió. Entenc
que hi haurà membres de la gestora, que no han ocultat el seu cansament extremat, que donaran suport a la
transició i, després, podran descansar. A veure si tot
plegat permet al club històric, pel que respecta el primer equip, seguir viu i no haver de desaparèixer com
potser s’havia arribat a contemplar.

L’opinió de Joaquin Celma.
Els babys del futbol ebrenc

Fa dos anys, després d'una dura investigació, vaig publicar als 72 jugadors amb més futur del futbol ebrenc. Ha
arribat el moment de veure quina ha estat la seva evolució i quants han pogut arribar al futbol amateur. En
aquesta setmana i les dues següents veuran (a la plana
20) els millors equips de joves jugadors ebrencs, formats
pels més babys i que triomfen des de Tercera divisió fins
a la Tercera catalana. Hi ha altres jugadors amb molt de
futur al futbol base ebrenc i altres en equips de més nivell
com Arnau Sola al Barça cadet, Dani Quesada
(Saragossa), Andreu Arasa (Mallorca de divisió d'honor),
Xavi Cardona, Genís Arrastraria, Pau Rosales, Ferran
Meseguer, Arnau Cervelló, Àlex Fernandez (Reus A
nacional), Joel Fernández, Iker cid, Marc Fabregat, Pere
Estellé, Pol (Nàstic), Eric Fornós i Àlex Bel (Castelló juv
nacional). Encara que és molt difícil trobar talent, es pot
comprovar que n’hi ha. Jo discrepo de molts entrenadors
que no són atrevits en donar més oportunitats als juvenils, que són el futur. La Sénia hauria de ser un exemple
de tots els equips ebrencs: 75% amb jugadors del poble
i acabant molts partits amb 4 i 5 juvenils.
La temporada 2014/2015 la Rapitenca van quedar 4a i
van debutar 6 juvenils: Eric, Mata, Rosales, Verge, Johan,
Paez, Nacho, i dos cadets, Pol i Andreu. Perquè no passa
això cada any?. Gaudeixin aquesta setmana i les
següents amb els millors jugadors babys d'aquesta generació; la selecció no és gratuïta, més de 15 hores de recerca per seleccionar els millors. Els poden trobar a la plana
20. L’equip ideal ho és, però de promeses. Jo crec que
amb els jugadors actuals joves i alguns que estan en l’última fase de formació en els juvenils del Reus, Nàstic...hi
ha una gran base de gent jove per fer un equipàs a 1a
catalana o 3a divisió. Només amb jugadors joves, edat
màxima 23 anys. Qui s'atreveix?

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE
L’EBRE, anàlisi de la jornada. Resums amb els gols:
Ascó-Santfeliuenc, Rapitenca-Bellvitge, Batea-Cambrils
U, Ulldecona-la Cava, Gandesa-Amposta i R BítemAldeana.

22.30 h
En acabar el programa (23.30h) es transmetrà en diferit
el partit Flix-Amposta B. I dilluns (a les 23 hores), es
podrà veure el Gandesa-Amposta.

DIVENDRES 11 DE MAIG DE 2018

www.mesebre.cat

PUBLICITAT

diarimés
ebre

15

diarimés
ebre

ESPORTS

16

2A CATALANA. CAMARLES-ULLDECONA (5-3)
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EL GANDESA VA PASSAR PER SOBRE (1-8)
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DE MAIG
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VA GOLEJAR A LA CANONJA (4-1). ASPIRA A TOT

El partit boig de la jornada

Partit sense història a l’Hospitalet

L’Amposta manté distàncies

El Camarles va guanyar l’Ulldecona en el partit esbojarat de la jornada, entre dos equips capdavanters (5-3). El
Camarles va començar molt fort, pressionant molt amunt
i fent Robert l’1-0. Amb els minuts, el partit va igualar-se
i una acció de Gustavo amb assistència a Nacho va comportar el gol del local Víctor en pròpia porteria. El partit ja
va começar a trencar-se, amb arribades a les dues àrees.
Hi havia nimposició ofensiva dels dos equips. Poc abans
del descans, una magnífica assistència de Ferreres va culminar-la Aleix amb qualitat. A la represa, el derbi va tornar-se boig. No va haver centre del cmap i les ocasions
van ser nombroses. Amb un gran gol, Robert va marcar el
3-1. Nacho, acte seguit, faria el 3-2 per a l’Ulldecona. Edgar marcaria el 4-2 i Nacho ajustava el marcador amb el
4-3. L’Ulldecona va poder empatar però va ser Cristian
Bertomeu qui va decidir, arran d’una falta, amb el 5-3.

El Gandesa va visitar l’Hospitalet, equip que ja ha baixat. Va golejar per 1-8. Dilla (5), Galera, Gumi i Ulbalde
van marcar els gols. D’aquesta forma, Dilla es converteix
amb el pichichi de la categoria amb 32 dianes. Segons
Guillermo Camarero, tècnic del Gandesa, “va ser un partit
sense massa història. L’equip, en la línia dels darrers, va
sortir al camp molt conscienciat i, a més de dominar, va
decidir a la mitja hora de joc amb el 0-3. Els gols van anar
arribant i el resultat final ho diu tot sobre la superioritat
que vam tenir”. Guillermo ja ha anunciat que no continua
al Gandesa. La temporada vinent entrenarà a la Rapitenca. “Vaig comunicar-ho a la directiva i també als jugadors. No crec que afecte el rendiment en les jornades que
falten. Hi ha un gran grup humà, ben cohesionat, amb
gran ambient, i amb il.lusió d’afrontar el proper partit
contra l’Amposta”. El Gandesa és tercer.

SURT DEL DESCENS DIRECTE

EL JUGARÀ EL DIA 16 (20.30 HORES)

L’Amposta va guanyar a la Canonja (4-1) i segueix en
la segona plaça, a dos punts del líder i a 5 del Gandesa,
el seu proper rival. El partit es va aclarir i decidir a la segona meitat. A la primera, l’Amposta va tenir dificultats.
Tot i gaudir d’un parell d’opcions clares, amb els minuts,
el joc es va travar i li va faltar més ritme en les jugades.
La Canonja, a més, es va fer forta. Però tot va canviar a
l’inici de la represa. Páez va entrar al camp. En 10 segons,
l’Amposta va fer el gol més ràpid de la lliga. Corella va
penjar la pilota, Ivan va pentinar-la i Páez, el més llest de
la classe, aprofitant la indecisió del central rival, va posar
el peu i va fer una vaselina que fou l’1-0. Era el que li
mancava a un Amposta que en un quart d’hora va finiquitar el partit. Un penal clar sobre Carles fou el 2-0,
transformat per Isaac. I una acció iniciada per Corella, i
continuada per Carles, va suposar una centrada que
Quim va convertir amb el 3-0. El partit es va crispar en algun moment i els dos equips van acabar amb deu. Ferri
va fer el 3-1 i la Canonja, ja al final, tindria una ocasió,
arran d’un córner, per a ajustar el marcador. No va arribar
el 3-2 i si que va fer-ho el 4-1, en afegit, amb el gol d’Arnau, rematant al segon pal una centrada. Una victòria a
còpia de paciència i de saber esperar. L’Amposta, 16 jornades sense pedre (des de la primera quan va jugar amb
el Gandesa) visita el conjunt terraltí en la propera jornada,
quan pot allunyar-se del seu proper rival o, cas de perdre,
podria veure reduït el seu avantatge.

La Cava recupera l’esperança amb
el triomf a la Sénia (1-3)

Se suspén el partit Reddis-Batea

La Cava va guanyar divendres el derbi al camp de la Sénia (1-3) i, d'aquesta forma, manté il.lusió per salvar-se,
tot i que la situació segueix complicada, si baixen 7
equips. La Cava va vèncer perquè va estar més posada,
va jugar amb intensitat i va ser superior a la Sénia. L'equip
local, una vegada pràcticament assolit l'objectiu, ha perdut pistonada. I es nota.
Els visitants, amb més convicció, van jugar amb serietat
defensiva i amb els minuts van guanyar metres. José Mari, amb un tret creuat des de fora de l'àrea, marcava el 01. Posteriorment, amb domini insistent de la Cava, arran
d'un córner, el central Ruben establia el 0-2 amb el que
es va arribar al descans. A la represa, aviat, el davanter
cavero, Sani, va ser oportú aprofitant un rebuig de Kevoin, porter local. Era el 0-3. El partit es va igualar i Gerard, que tornava a l'equip senienc, va marcar l'1-3. Malgrat els intents locals per empatar, va ser la Cava qui va
seguir amb el control del joc, amb Sergi Grau esplèndit,
tenint situacions de contraatac per ampliar el marcador.
La Sénia és setena a la taula. La Cava surt del descens
directe i segueix lluitant per la permanència.
Serrano, tècnic local, sobre la intensitat amb què va jugar el seu equip, aclaria que “hem baixat en les darreres
jornades, però ningú pot discutir que sobre tot a la segona meitat l’equip va lluitar i va intentar reaccionar. Però la
Cava, un bon equip amb els fitxatges, va ser superior”.

El partit Reddis-Batea, de dissabte passat, va quedar
suspés el divendres. Segons fonts del club de la Terra Alta:
“ens van comunicar des de la Federació que no hi havia
camp perquè es feia un torneig d’advocats i aquest havia
de ser al camp del Reddis. Nosaltres, sobtats, vam posar
totes les facilitats per jugar en un altre horari o, fins i tot,
en un altre camp. La importància del partit i més disputant-se en les darreres quatre jornades, amb més equips
implicats, pensàvem que obligava a jugar-lo, podent arribar a una entesa, però no va ser possible”.
El Batea va haver d’acceptar una decisió, la suspensió,
que tampoc ha agradat a altres clubs implicats en la permanència. I és que aquesta decisió obre moltes suspicàcies i queixes per part de tercers equips.
La permanència serà cara enguany tenint en compte
que poden haver-hi tres compensacions i, per tant, set
descensos. Per això, el Reddis també està implicat en
aquesta lluita.
Les especulacions per la no disputa del partit han estat
diverses, al.ludint que el Reddis no s’havia presentat perquè no disposava d’efectius o que no ho havia fet el Batea. Cap de les dues és certa. El partit es va suspendre
amb un dia d’antelació i la Federació va comunicar-ho.
Es jugarà el dia 16 de maig, dimecres, a les 20.30 h. Per
aquell dia, el Reddis ja disposarà del seu porter, que no
hagués pogut jugar dissabte passat en estar sancionat.

3A CATALANA. VICTÒRIA DEL LÍDER CONTRA UN BON REMOLINS BÍTEM (4-2)

dels locals va suposar el
gran gol de Ramirez. Era
l'1-0. Acte seguit Samu
feia el 2-0. L'Ampolla va
bordar-ho en 15 minuts
d'antologia. Poc després,
al quart d'hora de partit,
els locals van marcar el 30, amb gol de Samu, que
estava en fora de joc en l'inici de la jugada.
Però el derbi estava viu.
El visitant Dani establia el
3-1 i Jota, de falta, va fer
el 3-2. L'Ampolla va tenir
opcions per marcar el

quart gol però el R Bítem
també, per empatar, força
clares. Es va passar del 3-3
al 4-2 en temps afegit a la
primera meitat, amb el gol
de Regolf.
A la represa, tot i baixar
un xic el ritme, el partit no
va decebre. Noves arribades i ocasions a les dues
àrees. L'Ampolla va poder
fer el cinquè i el R Bítem
també va poder ajustar el
marcador. Al final, 4-2 i
gran partit. Gràcies als dos
equips per un partit així.

Les opcions de salvació s’esvaeixen
El Catalònia, amb les dues darreres derrotes, s’allunya
de la possibilitat complicada que ja tenia per salvar-se (i
més en un any de compensacions). Dissabte passat, els
jesusencs van perdre al camp del Morell (2-1). Segons
Nando Garcia, tècnic del Cata, “a la primera meitat no
vam estar bé; ens va mancar la intensitat necessària. I el
Morell, arran d’una jugada dubtosa (des de la banqueta
semblava fora de joc), es va avançar amb l’1-0. Nosaltres,
malgrat tenir un parell d’ocasions, no vam transformarles. Al descans vam parlar de que ens mancava agressivitat i estar més posats. L’equip va ser un altre. Tot i rebre
el 2-0, sobre el minut 15 de la represa, va assumir riscos
i va dominar amb un gran treball. Cosido va marcar el gol
i penso que, per la segona meitat, vam merèixer l’empat
i fins i tot capgirar el marcador, per les socasions creades”. La situació ja està molt complicada ”buscarem ser
competitius en els 3 partits que falten i acabar el millor
possible”, deia Nando.

L’ASCENS ESTARÀ EN JOC

Ampolla-R. Bítem: un partit per gaudir del futbol
El líder l'Ampolla va vèncer el R Bítem en un gran
partit de futbol (4-2). Dos
equips que van jugar i van
deixar jugar.
Va decidir la major pegada dels locals que en 15
minuts van fer una escletxa en el partit. I és que el
R.-Bítem va començar millor, tenint la pilota i el
control del joc. Però això li
anava força bé a l'Ampolla, un partit amb espais i
amb anada i tornada. Una
jugada marca de la casa

EL CATALÒNIA VA PERDRE AL CAMP DEL MORELL (2-1)

Regolf va fer el quart gol local.

Gandesa-Amposta, Súper-partit
El Gandesa rebrà diumenge l’Amposta. El tercer rebrà el
segon. 5 punts els separen. Per al Gandesa, és el darrer
cartutx per tenir opcions. Ha de guanyar i també fer-ho en
les dues jornades que falten, a Torredembarra i a casa amb
el Torreforta. I esperar que l’Amposta, en les dues jornades
finals, tingue una ensopegada. Serà un gran partit. Segons
Guillermo, tècnic del Gandesa: “sabem que ells tenen
avantatge però estem il.lusionats en guanyar i posar pressió per a les dues últimes jorCanal TE
nades”. L’Amposta, per la
seua part, aspira a tot i és que
un triomf li asseguraria la se- El partit es veurà per Canal
gona plaça i, a més, el faria Terres de l’Ebre dilluns a
seguir lluitant pel títol. Felipe
les 23 h, dimarts a les 18 i
tornarà. Quim, Páez i Ivan,
dimecres a les 15.30 h
sancionats, seran baixa.
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3A CATALANA. VA GUANYAR 4-1 AL MASDENVERGE
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RESULTAT MASSA INFLAT, CONTRA L’OLIMPIC (3-0)

El Móra la Nova celebra l’ascens

L’Aldeana conserva la tercera plaça

El Móra la Nova va celebrar l’ascens, dissabte. Va fer-ho amb una rua per la localitat i
amb una visita oficial a l’Ajuntament. Abans, els moranovencs, ara disparats en la lluita pel
titol, van guanyar el Masdenverge (4-1), amb hat-tric d’Agustí que ja porta 50 gols. Lizaso, tècnic que no seguirà la temporada vinent, deia que “d’entrada, agrair al Masdenverge
el passadis. Va ser tot un detall. Del partit, dir que l’equip segueix molt posat i va crear
moltes ocasions. El Masdenverge també en va tenir però nosaltres vam fer-ne moltes, marcant Agustí tres gols i tenint altres oportunitats. Hi ha il.lusió per lluitar per ser campions i
l’equip esta motivat”. Des de Masdenverge deien que “vam fer un plantejament de cedir
la pilota i jugar més tancats, esperant la contra. Ells van dominar i el cert és que van tenir
moltes ocasions. Nosaltres, una vegada vam rebre l’1-0, ens vam obrir i això va propiciar
que ells tinguessin més arribades, desbordant per les bandes. Amb el 2-0, al minut 70, ens
vam quedar amb deu i, tot i disposar de les nostres opcions, fent el gol, res a dir a la seua
victòria. Felicitar al Móra la Nova per l’ascens i pel gran equip que tenen”.

L'Aldeana segueix fent una temporada excel.lent, en la tercera plaça de la taula. Va vèncer a l'Olímpic (3-0).
Partit igualat a la primera meitat, quan va tenir poc ritme. L'Olímpic, durant els primers
30 minuts, va estar més ben posat. Sobre el minut 35 els visitants van reclamar un penal
que es podia xiular. En la jugada següent, centrada de l'aldeà Jonatan i Aleix Vizcarro va
marcar. Robert, en fora de joc, va intervenir en la jugada. L'Olimpic, amb el gol, es va desubicar, tot i tenir Pol una opció clara d'empat. I l'Aldeana, arran d'una falta, va fer el 20, obra de Robert. El 2-0 al descans era massa premi i massa diferència entre els dos
equips. Però els aldeans foren efectius. A la represa, l'Olímpic va arriscar amb una defensa
de 3. Va tenir dues opcions clares però no va marcar i l'Aldeana, amb espais per davant,
va fer mal a la contra i així va sentenciar al 88, amb gol d'Àlex Alegre.
Amb els aldeans van jugar dos cadets i fins a tres juvenils. L'Olimpic també amb baixes
va haver de recòrrer al juvenil. Fins a 5 en portava, entre ells el porter David.

AL MINUT 60 GUANYAVEN ELS VISITANTS. (6-1)

PARTIT ESCALFAT, AMB FASES DE TENSIÓ

TRIOMF AL CAMP DEL ROQUETENC (1-4)

El Jesús i Maria goleja l’Alcanar

Derbi per als caleros (1-0)

El Godall acarona la permanència

El Jesús i Maria es va refer de les dues derrotes golejant
a l’Alcanar (6-1). Ito Galve, director esportiu del J i Maria,
deia que “l’Alcanar va estar millor a la primera meitat, dominant amb un joc combinatiu i fent De la Torre el 0-1. A
la segona meitat, d’entrada, domini visitant però arran de
l’empat, de Marc Prades, el partit va ser un vendaval nostre, amb ocasions i cinc gols més. Destacar els de Guillem,
Souphine i el del juvenil Berbe. Vam acabar jugant amb 3
juvenils i en general molt contents”. El J i Maria segueix
quart. Per la seua part, David Burgos, tècnic de l’Alcanar:
“no trec cap mèrit al Jesús i Maria per la seua segona part
i la remuntada, però crec que el partit el vam perdre nosaltres. Al primer temps vam dominar, jugant amb intensitat i vam tenir nombroses ocasions a més del gol. La represa, a l’inici, va ser igual. I vam perdonar el 0-2 amb
dues ocasions. Però arran de l’empat ens vam fer enrera i
vam cometre moltes errades. I ells van aprofitar-ho”.

Subi, de l’Ametlla: “primera meitat igualada, amb domini
altern i poques opcions. La jugada clau fou un penal a favor
del Perelló que Ivan va aturar. Poc després, arran d’una jugada de Toni, Fages va marcar. A la represa, vam estar ben
posats amb dues línies de quatre i esperant les contres. El
Perelló va dominar, però excepte una rematada de Xixo, no
ens va fer patir. Els darrers minuts, amb interrupcions no es
va jugar. Victòria important per acabar el millor possible en
una temporada complicada amb totes les baixes que hem
tingut”. Molinos, del Perelló: “vam dominar gairebé tot el
partit, però sense crear massa perill. El penal fallat també
hagués pogut canviar el signe del partit. I ells en la única
ocasió al primer temps van marcar. A la segona més domini
nostre. L’àrbitre penso que va estar permisiu amb els locals.
Agressió a Eric només castigada amb groga. En la recta final
es tiraven pilotes al camp i van haver interrupcions diverses.
No es va jugar. Derbi dels d’abans. L’empat era el més just”.

El Godall pràcticament té la permanència amb el triomf a
Roquetes (1-4). Des de Roquetes, es deia que ”el Godall va
jugar molt més motivat i es va endur els 3 punts de forma
merescuda. Ja a la primera meitat va tenir més opcions, per
fer més gols. A la represa, arran d’una errada nostra, ells van
fer el 0-2 i, tot i marcar nosaltres l’1-2, el Godall va sentenciar amb dos gols més. Res a dir”. El Roquetenc ha estat
irregular en la segona volta. Però cal valorar la temporada:
és vuitè. Joan Subirats, tècnic del Godall: “va ser un partit en
què ens vam adaptar bé, conscients del que ens jugàvem.
Primera meitat controlada amb opcions a més del gol de Royo. A la represa, Gerard va fer el 0-2, aprofitant una errada
local. El partit seguia controlat fins que arran d’una indecisió
nostra ens van fer l’1-2. Però quan pitjor ho passàvem,
Quim va marcar l’1-3 i després, de falta, Richi va establir l’14. L’objectiu està assolit i és meritori amb totes les dificultats
que hem passat. Felicitar els jugadors”.

1-4. AMADO (2) I JAUME (2) VAN MARCAR

VA GUANYAR AL CAMP DE L’ARNES (1-2)

DERBI DE NECESSITAT, CONTRA EL PINELL (4-2)

El Santa s’imposa a Sant Jaume

Gran pas del Corbera per salvar-se

Vida per al Vilalba

Xavi Llorach, tècnic del Sant Jaume: “seguim amb la
dinàmica negativa de les darreres jornades. Estem negats
cara el gol i els rivals, amb menys arribades, no perdonen.
Penso que el resultat va ser enganyós. Però el Santa Bàrbara va ser efectiu i va guanyar. Nosaltres vam tenir 6 ó 7
ocasions i no vam aprofitar-les. No és excusa però l’àrbitre
ens va perjudicar en diverses decisions que van ser claus en
el partit. Cal dir que per la baixa del porter Marc va jugar
el del juvenil, de primer any, i que va estar força bé”. Robert Avinyó, un dels tècnics del Santa Bàrbara, “a la primera meitat vam ser molt efectius i això ens va permetre arribar al descans amb l’1-3, quan el Sant Jaume també va
tenir ocasions però les va transformar. A la represa, vam
controlar el partit i més amb la superioritat numèrica i vam
fer un altre gol. Molt satisfets del treball de l’equip i seguirem en aquesta bona dinàmica de les darreres jornades per
acabar el millor possible”.

Roger, de l’Arnes: “va ser un pas enrera i ara se’ns complica la permanència perquè tenim dos partits seguits fora. Hem
de seguir i buscar la victòria a Godall, bàsica per tenir opcions. Del partit, dir que la primera meitat va ser igualada
però totes les oportunitats van ser nostres: dues de Raül, una
al pal, una altra de Sergi i una d’Eloi que trau el seu porter
sota els pals. Va ser just abans del penal que fou el 0-1 al 45.
A la represa, juguem al seu camp però en una contra ens van
fer el 0-2. Ens va afectar. Vam baixar molt i malgrat un gol
no concedit (la pilota asseguren que va entrar) i que al final
vam marcar l’1-2, no vam poder empatar”. Robert Costa, del
Corbera: “va ser un partit igualat en què la diferència entre
els dos equip va ser que nosaltres fórem efectius i que l’Arnes, que va fer un bon partit, no va ser-ho en les ocasions
que va crear. Els pals i Miki, encertat, van evitar les seues rematades. Nosaltres vam fer una bona feina defensiva i ens
vam adaptar. Victòria molt important per la permanència”.

El Vilalba torna a sortir del descens directe en guanyar al
Pinell (4-2). Segons Abdul, jugador-entrenador del Vilalba
(es va lesionar a la primera meitat), “vam merèixer la
victòria. Vam ser superiors al Pinell, sobre tot a la primera
meitat quan crec que el 3-0 va ser curt. A la represa vam
fer el quart gol i llavors vam baixar però la victòria va ser
justa i ens dóna vida per la permanència”. Blai, delegat del
Pinell: “va ser un partit que el Vilalba va guanyar justament, aprofitant els regals d’un Pinell que va fer un plantejament no molt correcte. Al descans ja vam arribar amb
el 3-0. A la represa es van fer uns quants retocs tàctics i,
tot i rebre el 4-0, vam estar millor en el partit però no va
haver temps per remuntar, tot i fer dos gols. Felicitar al Vilalba per la victòria”. El Pinell cau a la zona de descens directe amb 23 punts mentre que el Vilalba en surt amb 24.
L’Arnes tanca la taula amb 23. I el Masdenverge està en
perill amb 25. 4 equips lluitant per la salvació.

50 anys de la UE Aldeana

La rua dels Atlètics

Mario Maza no continua

Aquest diumenge la UE Aldeana va viure un acte
multitudinari amb motiu dels 50 anys de la fundació
del club. Amb tots els equips de l'entitat presents sobre la gespa, i amb un gran ambient, es va presentar
la samarreta oficial del 50 aniversari i que portaran
tots els jugadors del club. L'Alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, va destacar la importància de l’entitat i la recuperació del futbol base que, després d'uns anys
complicats, s'ha refet amb molts equips i joves jugadors. Andreu va parlar del suport al club de l'equip de
govern i que aquest té previst millorar les instal.lacions
i seguir ajudant si continua governant al municipi.

El Móra la Nova va
celebrar l’ascens, segon seguit, dissabte
passat. Segons Lizaso, “vull felicitar a tota l’afició pel suport i
per l’ambient que es
va crear dissabte en
una celebració que
fou inoblidable, amb la rua i la visita a l’Ajuntament.
La gent corejant els noms de tots plegats...va ser molt
emotiu”.

Mario Maza no seguirà entrenant al Santa Bàrbara.
Fa unes setmanes informàvem que la nova direcció
esportiva del club planer havia comunicat als dos tècnic, Mario i Robert, que continuaven. Però en unes
setmanes, la previsió ha canviat. Segons Mario, “se’ns
havia dit que estàvem renovats i el president també
n’era conscient però els darrers dies no he tingut bones sensacions amb comentaris diversos sobre el futur
esportiu i vaig decidir que no seguiria. Una decisió que
ha estat meua. Li vaig dir a Robert i ell em va dir que
tampoc continuaria”.
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HANDBOL. COPA CATALANA

TENNIS TAULA. JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

Ulldecona va acollir la final territorial

L’Amposta es classifica

El pavelló poliesportiu d'Ulldecona va
ser l'escenari el passat dissabte 5 de
maig de la Final
Territorial Terres de
l'Ebre de Tennis
Taula
dels
Jocs
Esportius Escolars.
La convocatòria va
reunir esportistes de
les diferents categories (benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils) tant en la modalitat d'individual com d'equip, jugant
tots els partits al millor de 3 jocs, i guanyant sempre el jugador que primer arribava
als 11 punts. El campionat fou organitzat pel Consell Esportiu del Montsià amb la
supervisió de l'Agrupació Territorial de Consells Esportius i la col·laboració de
l'Ajuntament i la Secció de Tenis Taula del Club Joventut d'Ulldecona. El lliurament
de premis va comptar amb la presència de Cinta Espuny, representant territorial de
l'Esport de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Ivan Romeu, president del Consell
Esportiu del Montsià i Albert Palacios, regidor d'Esports d'Ulldecona.

L’Handbol Amposta Lagrama rebia a la seua pista al
vigent campió de Copa Catalana, el Vilamajor. Després
d’un partit intens i igualat, les ampostines van guanyar
i s’asseguren la presència a la segona fase. D’altra
banda, l’HC Perelló va perdre a casa davant el Sant
Quirze i es queda fora de la fase final quan resten dos
jornades. Cal destacar la temporada històrica d’aquest
equip que ha estat un orgull per a tot un poble, assolint
èxit en la lliga, tot i la limitació d’efectius. (ebredigital)

RESULTATS DE LA JORNADA. EL SÈNIOR, BEN ENCAMINAT CAP AL TÍTOL

A LIBOURNE. ÈXIT DELS REMERS AMPOSTINS: 5 ORS

Centre Esports Tortosa

Regata Internacional

L’Infantil masculí va perdre a la Garriga (34-29) en un partit que va decidir-se a la
segona meitat. El cadet femení, un cop classificat per al TOP-4, va guanyar a la
Llagosta per 28-23 en un partit en què a la primera meitat va estar un xic acomodat
i se li va complicar. La millora de la represa va permetre a les noies entrenades per
Rosa i Nerea agafar un avantatge que els va portar al triomf. Els dies 19 i 20, al
Pavelló de Ferreries, es disputarà el TOP-4. El cadet masculí va caure a la pista del
líder, el Cardedeu (35-33), en un gran partit en el que va determinar la manca d’efectivitat dels darrers minuts. El juvenil masculí va caure a la pista del Vilanova on va
fer una bona imatge, notant-se que ha recuperat efectius (30-24). El sènior femení
va perdre a la pista del Sarrià (26-25) en el que fou el seu darrer partit oficial en
aquesta temporada i en el que necessitava mínim un punt per al TOP-4. Es va lluitar
però no va poder ser. El sènior masculí va guanyar 32-21 el Sants en el primer
enfrontament de la segona fase que decidirà el campió de la Tercera catalana.

Els dies 5 i 6 de maig, es va disputar al camp de regates
de Libourne, la regata internacional amb la presencia
de 1800 remers, pertanyents a 50 clubs majoritàriament de França, de Mònaco, del País Basc i Catalunya.
Cal destacar la brillant actuació del equip sènior del CN
Amposta, on tots els seus components van guanyar
una medalla d’or, especialment Juanito Fernàndez i
Francesc Franch que en van guanyar quatre, totes d’or.
També van obtenir l’or per al 4- sènior en 500 m, format per Oriol Mateo, Xavi Royo, Ferran Climent i Àlex
Pagà. També va ser el cas d’Albert Barrera i Oriol
Mateo.
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CLUB VOLEI
ROQUETES
El divendres per la
tarda, el sènior masculí,
va rebre al C.V.Monjos
en partit de recuperació. Victòria per 3-1.
D’altra banda, tal i
com els hi tocava, també van jugar a la pista
dels Monjost. Els de Roquetes van remuntar
fins empatar-lo 2 a 2.
En el cinquè i últim set,
va guanyar molt ajustat
l'equip local, quedant
3-2 amb parcials (2523, 25-18, 20-25, 2325 i 15-13).
El juvenil masculí, es
va desplaçar al camp
del Sant Pere i Sant
Pau. Els roquetencs van
poder-lo guanyar en el
take-break per 2-3 amb
parcials (23-25, 25-19,
27-25, 19-25 i 8-15).
El cadet i juvenil femení es van desplaçar al
camp de l'Institut Jaume Balmes. El juvenil va
tornar a guanyar, una
jornada més, amb molta superioritat per 0-3
amb parcials (19-25,
21-25 i 16-25). I el cadet, tot i millorar, no va
CICLISME. DIUMENGE
poderpoder superar les
barcelonines. 3-0 amb
parcials (25-11, 25-19 i
25-22). Per últim, l'infantil femení, va anar al
camp del Molins, perdent per un contundent
3-0.

4A CATALANA. LA RAPITENCA B JA HA PUJAT

Flix-Amposta B, 90 minuts per decidir un ascens
Flix-Amposta B. Estadi
de la Ventonella de Flix,
diumenge a les 17 hores.
Darrera jornada del campionat a la Quarta catalana. Dos equips i una plaça
d’ascens estarà en joc.
L’Amposta en té prou amb
l’empat. El Flix ha de
guanyar. Tota una temporada en joc en 90 minuts.
Narcís Laboria, tècnic
del Flix: “ens juguem la
temporada en el darrer
partit. És una final en la
que tots dos equips voldrem guanyar. L’Amposta
és un gran equip, que fa
molt bon futbol, i arriba
en un bon moment. Nosaltres tenim l’inconvenient que en les darreres
sis setmanes, per unes circumstàncies o per altres,
només hem disputat dos

partits. Estem una mica
mancats de ritme de competició però les ganes i la
il.lusió pel que hi ha en joc
soplirà aquesta possible
manca de ritme. Serà un
partit obert i en el que el
control de les emocions i
l’encert determinarà el resultat. Nosaltres vam demanar àrbitres assistents i
ens han comunicat que
tots tres venen del comitè
de Barcelona”. Per la seua
part, Cristian, tècnic de
l’Amposta B, deia que “és
una final. Estem al 50 %.
A nosaltres ens val l’empat
però ells juguen a casa.
Per tant, hi ha equilibri
d’avantatges. Ells són un
bon equip, molt experimentat, amb bons rematadors com Nico o Magí als
que busquen amb un joc

més directe. Nosaltres intentarem contrarestar-ho
buscant tenir la possessió
de la pilota i arribar, a través d’ella, a la porteria
contrària. És un partit d’emocions i és important estar a l’altura. La motivació
ja existeix i cal administrar-la. Els dos és lògic que
volem pujar però només
podrà fer-ho un. Ells poden tenir més experiència i
també un xic més de pres-

Canal TE
El partit Flix-Amposta B
es veurà diumenge pel
Canal Terres de l’Ebre a
les 23.30 hores.
Dilluns 7h i 15.30 h i
dimecres a les 23 h

sió, per assolir l’ascens,
com a club amb història en
categories superiors, mentre que nosaltres som un
filial que, no obstant, tenim també molta il.lusió
per aconseguir-lo”. Cal dir
que hi ha una possibilitat
perquè tots dos equips puguin pujar i aquesta passaria per si només hi ha un
descens ebrenc de Segona
catalana (que només baixe
el Catalònia). Però ja és
una opció sostinguda.
D’altra banda, la Rapitenca B, amb l’exclusió del
Deltebre, ja ha pujat. En la
darrera jornada s’hi havia
d’enfrontar i per això ja és
equip de Tercera catalana.
A la UE Deltebre ha creat molt malestar l’exclusió.
I per això recorreran la
sanció. Consideren que
contra el Flix, partit de la
setmana passada, a manca
de 3 jornades, no es pot

dir que no es presentessin.
Van presentar 5 jugadors,
el delegat i un representant del club. Per tant, no
es pot “considerar incomparescència” i creuen que
el càstig ha estat excessiu.
De la resta de la jornada,
la Rapitenca va golejar el
Camarles (7-0) -ha fet 143
gols-, l’Ascó el Tivenys (81), Catalònia i Ebre Escola
van empatar (1-1) i la Fatarella va vèncer el Perelló
per 3-0. El Flix va imposarse a Batea (1-6) i l’Amposta no va jugar perquè havia d’enfrontar-se al
Deltebre.
El Xerta va perdre a casa
amb el Benissanet (0-2). El
tècnic Sisco Martí ja va
anunciar que acabava
aquesta etapa: “després
de 3 anys, la junta i jo mateix hem acordat que és el
moment i hem arribat a
una entesa cordial, ente-

nent les dues parts que
que aquesta etapa arriba
al seu final. Estic molt
agraït a la directiva pel suport (m’han deixat treballar en tot moment) i per la
confiança en donar-me la
primera oportunitat d’entrenar a un equip amateur.
Dels jugadors he de destacar el tracte, que ha estat
exquisit, i que m’han ajudat en les meues decisions. I a l’afició també
agrair-li el suport que han
mostrat en tots els moments”.

CF Xerta

Sisco Martí no seguirà
entrenant el Xerta la
temporada vinent
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Els
resultats
de la
jornada
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Tercera divisió
Equip
1. Espanyol
2. S Andreu
3. Hospitalet
4. P Mafumet
5. Terrassa
6. Prat
7. Europa
8. Ascó
9. Vilafranca
10. Figueres
11. Horta
12. Cerdanyola
13. Santboià
14. Reus
15. Santfeliuenc
16. Castelldefels
17. Granollers
18. Palamós
19. Gavà
20. Vilassar

3a catalana
L’Ametlla es consolida i
Corbera i Godall, amb
les victòries, van
assegurar pràcticament la
permanència

Vestidor de l’Ametlla, diumenge, en acabar el derbi.

Primera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

Segona catalana

RESULTATS

P

31a jornada, Primera catalana

1. Martinenc

31 56 23 63

Vilaseca-Andorra

2. S Cristobal

31 65 33 62

S Cristobal-Rapitenca 2-3

1-1

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

P

CLASSIFICACIÓ

J
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

G
26
18
20
17
17
17
15
14
16
15
14
13
11
12
12
11
11
7
4
3

RESULTATS

31a jornada, Segona catalana

Equip

2-1

2. M Nova

31 107 33 82

Roquetenc-Godall

1-4

31 82 39 63

Cambrils U-Roda Berà 4-1

3. Aldeana

31 56 30 63

S Jaume-S Bàrbara

1-4

4. J i Maria

31 52 53 58

Ampolla-R Bítem

4-2

5. Rem Bítem

31 65 46 53

Aldeana-Olimpic

3-0

6. Perelló

31 66 37 51

J i Maria-Alcanar

6-1

7. Alcanar

31 82 55 49

Ametlla-Perelló

1-0

8. Roquetenc

31 51 62 43

Vilalba-Pinell

4-2

Arnes-Corbera

1-2

9. Ametlla

31 49 60 39

10. S Bàrbara

31 67 67 38

11. Olímpic

31 65 57 36

12. S Jaume

31 33 61 36

13. Godall

31 48 60 32

14. Corbera

31 31 59 32

15. Masdenverge

31 47 89 25

16. Vilalba

31 34 61 24

17. Pinell

31 29 78 23

18. Arnes

31 41 84 22

31 36 33 51

Bellvitge-Igualada

1-2

5. Ulldecona

31 50 37 51

Torreforta-P Mafumet 4-1

6. Lleida

31 48 45 49

Sants-Viladecans

1-2

6. Vendrell

31 61 54 50

7. Balaguer

31 48 43 47

Tortosa-Alpicat

1-5

7. la Sénia

31 74 55 48

PRÒXIMA JORNADA

11. Borges

31 44 48 44

Andorra-Tortosa (dis 16h)

12. Vista Alegre

31 42 41 39

Alpicat-Lleida

13. S Ildefons

Rapitenca-Bellvitge (diu 12h)

31 42 36 39

3. Gandesa

1-3

Amposta-Canonja

4-1

Camarles-Ulldecona 5-3

8. Torreforta

31 50 51 47
Reddis-Batea

9. P Mafumet

31 63 53 43

10. Reddis

30 52 49 41

11. Canonja

31 39 53 40

12. Batea

30 51 54 39

13. Morell

31 54 61 38

PRÒXIMA JORNADA
Reddis-la Sénia (16h)
Catalònia-Hospitalet (16.30h)
P Mafumet-Camarles (17h)

15. Roda Berà

31 50 61 33

Batea-Cambrils U (18.30h)

16. Catalònia

31 41 67 28

Diumenge

S Ildefons-S Cristobal

17. Hospitalet

31 25 89 19

Viladecans-Almacelles

18. Torredembarra

31 34 103 16

31 36 57 25

17. Valls

Igualada-Vilaseca

31 34 56 24

18. Tortosa

31 32 73 19

Quarta Catalana
Equip

Valls-Martinenc

CLASSIFICACIÓ

Vendrell-Torreforta (18h)

GF GC

Equip

P 29a jornada 4a catalana

CLASSIFICACIÓ

GF GC

P

82

32

69 Catalònia-Ebre E

1-1

1. Cornellà

89

36

67

2. Flix

103

33

69 Xerta-Benissanet

0-2

2. Vilaseca

63

45

55

3. Rapitenca

143

32

68 Rapitenca-Camarles

7-0

3. Prat

60

39

54

4. Ascó

83

29

63 Amposta-Deltebre

3-0

4. Floresta

53

36

52

60

33

52

55

41

51 Ascó-Tivenys

8-1

5. B Subur

5. Fatarella

1. Amposta

29a jornada

Mollerussa-S Ildefons

7. Ebre Escola
8. Tivenys

55
60
59

66
54
75

40 Fatarella-Perelló
38 Batea-Flix
38

9. Camarles

52

55

33

10. Ginestar

76

87

32

46

69

13. Xerta

53
50

82

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

91

23

7. Reus

42

44

39

8. Castelldefels

64

54

38

9. Cambrils U

47

53

38

Perelló-Catalònia (17h)

23 108

7

15. Perelló

18 101

3

0-3

Cornellà-Esc Valls

4-3

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca-Vilaseca (dis

68

35

12. S Ildefons

41

61

32

Ascó-Cornellà (dis 19h)

32

Cambrils U-F At Vilafranca

17h)

42

54

16. Mollerussa

54
24

93

46

54

108

50

49

GF GC

RESULTATS

P 27a jornada
S

64 Gandesa-La Plana

2-11

6-0

J i Maria-Ginestar
4. Ascó

117

47

46

5. S Jaume

91

54

6. J i Maria

61

54

40

7. Gandesa

61

72

30

8. Tortosa E

45 107

23

64

27

Esc Valls-Reus

97

6

S Ildefons-Prat

descansava

99

32

63

2. Roquetenc

94

32

62

3. Alcanar

114

43

56

4. Vinaròs

77

35

56

5. Ulldecona

84

44

51

6. Rapitenca

80

53

44 Alcanar-Delta de l’Ebre 7-1

7. Tortosa

88

78

43 Vinaròs-Amposta

8. Aldeana

68

52

37

9. Ametlla

51

43

30

PRÒXIMA JORNADA

10. Canareu

57

73

29

Perelló descansarà

11. Jesús i Maria

57

81

22

12. Perelló

44 118

19

Tortosa-Vinaròs

13. Delta de l’Ebre

33 120

13

J i Maria-Catalònia

14. Catalònia

32

88

10

15. S Jaume

21 107

9

Perelló-Canareu

3-8

Aldeana-J i Maria

3-3

Roquetenc-Rapitenca

6-1

Ametlla-Ulldecona

0-0

Catalònia-Tortosa

1-3

dia 9

45

Pardinyes-Ascó

Jaume

1. Amposta
1-4

Tortosa E-Alcanar

(ahir)

PRÒXIMA JORNADA
Ginestar-Olimpic 2-3

2-1

Rapitenca-Alcanar
9. Arnes
10. Ginestar

29

72

32 113

21
19

Pardinyes-Gandesa

Amposta-Roquetenc
Arnes-Ulldecona

30

Floresta-Ebre E (diu 20h)
15. Esc Valls

30

CLASSIFICACIÓ

Vilanova-Castelldefels

B Subur-Mollerussa
14. Rapitenca

Diumenge

Castelldefels-Floresta

54

69

2. Ulldecona

153

Equip

P 25a jornada

S Jaume-Arnes

11. Ascó

Ebre-Tivenys (17.30h)

Flix-Amposta (17h)

5-0

36

47

1. Alcanar

GF GC

RESULTATS

1-1

69

13. Ebre Escola

Equip

CLASSIFICACIÓ

Veterans

0-1

64

Ginestar-Camarles (18.30h)

14. Benissanet

4-0

10. Vilanova

Benissanet-Fatarella (16h)

28
28

49

1-6

Ascó-Batea (17h)

12. Batea

42

3-0

Deltebre-Rapitenca (0-3)

11. Catalònia

Vilaseca-Ascó

60

Roda Berà-Morell (17h)

3. la Plana
Prat-Rapitenca

6. F At Vilafranca

0-3

F At Vilafranca-Blanca Subur 1-2

Reus-Vilanova

Gandesa-Amposta (17h)

Femení 7 Ebre

RESULTATS

Ebre E-Cambrils U

6. Deltebre

Canonja-Torredembarra (12h)

Preferent Juvenils. Grup 1

RESULTATS

Divendres
S Bàrbara-Alcanar (20.15 h)
Dissabte
Ametlla-Masdenverge (17h)
Ampolla-J i Maria (17h)
Diumenge
Olímpic-Roquetenc (12h)
Perelló-S Jaume (17h)
Pinell-M Nova (17h)
Godall-Arnes (17h)
R Bítem-Aldeana (17h)
Corbera-Vilalba (18h)

Ulldecona-la Cava (17.30h)

31 51 61 35

31 27 54 29

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte

Sants-Borges

16. Bellvitge

dia 16

14. la Cava

31 35 45 31

15. Vilaseca

1-8

Torredemb.-Vendrell

Vista Alegre-Balaguer

14. Alpicat

RESULTATS

31a jornada, Tercera catalana

Morell-Catalònia

5. Sants

31 35 31 45

P

31 65 24 68

31 73 47 59

10. Andorra

PRÒXIMA JORNADA
Espanyol-P. Mafumet
Cerdanyola-Gavà
Vilassar-Europa
Vilafranca-Prat
Palamós-Hospitalet
Horta-Reus
S Andreu-Figueres
Granollers-Santboià
Ascó-Santfeliuenc (diu 12 h)
Castelldefels-Terrassa

2. Amposta

4. Camarles

3-2

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

2-0
2-0
2-2
3-2
2-0
0-2
0-1
0-0
0-1
1-0

M Nova-Masdenverge 4-1

31 59 38 57

Balaguer-Valls

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

31 98 29 84

4. Almacelles

31 42 48 45

P
87
68
68
63
63
60
57
57
54
53
49
47
47
46
46
43
37
31
20
17

1. Ampolla

Hospitalet-Gandesa

9. Rapitenca

GC
25
23
31
24
36
35
44
40
40
41
51
42
36
49
40
44
53
62
86
78

1-3

1-2

1-0

GF
73
59
59
40
58
55
46
45
48
46
46
34
34
39
42
38
31
38
27
22

la Sénia-la Cava

1-0

Borges-Lleida

P
2
5
9
8
8
11
10
8
15
14
16
16
12
15
15
16
22
20
25
26

31 71 28 70

Almacelles-V Alegre

31 40 39 46

RESULTATS

37a jornada, Tercera divisió

1. Cambrils U

Martinenc-S Ildefons

8. Igualada

E
9
14
8
12
12
9
12
15
6
8
7
8
14
10
10
10
4
10
8
8

19

Tercera catalana

31 50 28 58

3. Viladecans

diarimés
ebre

11. Olimpic

32

96

17

la Plana-J i Maria

12. Pardinyes

35 116

16

Alcanar-Ascó

Ulldecona-Aldeana
Delta de l’Ebre-S Jaume
Canareu-Ametlla

20
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ESPORTS

Equip de la setmana

JOAQUIN CELMA

UE RAPITENCA B
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ELS BABYS DEL
FUTBOL EBRENC (1)
CARLOS (Catalònia)

ÒSCAR QUEROL (la Sénia)

GERARD BES (Gandesa)

ROGER (Ascó)

VILARROYA (Batea)
POL PRATS (Pobla B)

DOMENEC (Reus B)

Top Secret
*Jo ja vaig avançar que Guillermo Camarero era un dels candidats d’un dels principals equips
de l territori i així ha succeït. I sabia fa mesos que era candidat número 1 per a la Rapitenca,
i també que Isaac no renovaria. Guillermo, un mister que mai ha estat a l’atur des que va
deixar el cadet del Tortosa: 2 temporades al Remolins-Bítem, 3 al Roquetenc, 2 al Sant
Mateu, 3 a la Cava i aquesta a Gandesa. 10 temporades seguides entrenant. I la propera, a
la Rapitenca. Que curiós: un dels seus somnis era entrenar al Tortosa i era un mister ideal
però allí no el van voler la passada campanya. Zaera i Guillermo van estudiar junts. A partir
d’ara parlaran de la vida i, lògicament, també de futbol.
*S’està estudiant des de la Federació, per a la temporada 2020/21, fer dos grups de tercera
catalana, eliminar-ne un i ampliar el nombre d'equips de 4a.
*Com en el partit d'anada, segons el Vilaseca, l'Andorra no va tenir un bon comportament,
el partit de tornada el van posar a les 9.30 del matí.
*El Tortosa està en situació límit, si no surt ningú es
pot dissoldre el club o començar de zero des de la
4a catalana; la situació és critica.
*La màgia i la bondat del futbol: el jugador del filial
de la Rapitenca, Peque, a l’últim partit havia fet 35
gols. El seu company Tornel: 34. Peque anava a
marcar però va esperar que arribés Tornel, li va passar la pilota i gol. Peque va marcar després un altre
gol i el míster Ramon, un crac, va retirar a Peque i
Tornel va tornar a fer un altre gol 36 i així han quedat empatats.
*Al futbol ebrenc, les banquetes del Móra la Nova i
Gandesa estan lliures. German Inglés és un dels candidats per quests dos equips.
*El que va ser segon d'Àngel Garcia a Tortosa, Àlex González, serà el míster del Catllar, nou
equip de segona catalana.
*Per llei natural, Nacho Pérez, Xavi Cid, Nando Crespo o Nando Garcia haurien de ser un
dels tres entrenadors del Tortosa.
*Si un equip no es presenta en les tres últimes jornades, l'exclouen de les competicions. Això li va
passar al Deltebre, tot i que al.lega que si que es va
presentar però no amb efectius suficients.
*Un gran jugador de Segona catalana va provocar
la cinquena targeta groga per poder anar a veure la
final de copa del rei i veure el seu Barça.
*Al partit Flix-Amposta B, la segona plaça d’ascens
SECCIÓ
PATROCINADA PER:
SECCIÓ
estarà
en PATROCINADA
joc. Hi hauran PER:
500 espectadors. Partit
d'alt voltatge. Ja ho veuran.
*Els joves Hugo Garbin, de Sant Jaume, i que juga amb la Rapitenca i el porter Sergi Paulino,
de l’escola Delta, estan provant pel Barça (a la foto).
*Albert Forcadell, futurible com a mister del Cata.

LLOBET (Amposta)

ION PERELLÓ (Pedroñera)

NACHO (Ulldecona)

VERGE (la sénia)

2a catalana: la lliga estarà en joc

Quina gran jornada la propera: Batea-Cambrils, ascens i descens en joc i
Gandesa-Amposta amb la promoció sobre el camp. La meva aposta és que
guanyarà el Gandesa i perdrà el Batea. El Gandesa és l'equip més veterà de
la categoria, 18 temporades consecutives i mai ha quedat entre els tres primers, en quatre ocasions va acabar quart. Aquest any, va a pel rècord.
Dilla va batre la seva pròpia marca aquesta campanya. La tenia amb 30
dianes, en aquesta porta ja en porta 32. Va fer-ne 5 aquesta setmana. Per
la seua part, Páez, 11 partits de titular i 8 gols. Gran efectivitat del jugador
de l'Amposta que ja s’ha recuperat de la seva lesió.
La Cava, tres finals: Ulldecona, Pobla Mafumet i Vendrell. Va causar baixa Xescu. Es va suspendre el partit Reddis Batea, perquè l’equip local no
disposava del camp al disputar-se el mundial de futbol d'advocats. Veure
per creure, es jugarà el dia 16. Quan dos equips ja no es juguen res arriben
els gols. 8 a Camarles en el derbi contra l’Ulldecona. Al Cambrils li queden
Reddis (a casa) i Batea i la Sénia (fora) mentre l'Amposta; Catalònia a casa
i Gandesa i Roda (fora).

La 3a catalana en off
En la temporada 2010/2011, Ulldecona, La Sénia i Ampolla van baixar de
2a catalana. Tots tres han recuperat la categoria. L’Aldeana, que també va
baixar aquella campanya, no ha tornat però les dues últimes temporades
han estat fantàstiques, any passat va quedar cinquè i ara és tercer. Gran treball de Bartolo i del club en general. I amb juvenils i cadets al primer equip.
La temporada passada el Godall era gairebé impossible salvar-lo. Va arribar
el míster Joan Subirats i va fer el miracle i ara, tot i la marxa de Xescu (la
Cava), faltant tres jornades, ja té l’objectiu complert. Feina extraordinària
de Joan, que no passa desapercebuda. Agus (M Nova) va marcar el gol 51,
el seu rècord el té fa tres campanyes amb 59. L’Olímpic va perdre 3-0 però
va acabar jugant amb 5 juvenils, això és el més important. Com ha canviat
el futbol, el diumenge el Vilalba jugava amb 7 jugadors de diferents nacionalitats. Els 4 candidats al descens, 3 van perdre i el cuer va vèncer i estan
separats per 3 punts. Molta emoció. La junta del Pinell acaba el seu mandat. Partits que manquen. Pinell a casa: M Nova i Sant Jaume. Fora: Ametlla. Masdenverge, a fora: Ametlla i Sant Jaume. I a casa: Alcanar. Arnes, a
casa: Olimpic. Fora: Godall i R-Bitem. Vilalba, a casa: Godall. Fora Olimpic
i Corbera.
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VALORACIÓ
En la dieta variada i equilibrada,
com la nostra
estimada dieta
mediterrània, es
un
recomana
consum diari de
fruita
de
3
peces, a banda
de les dues
racions de verdura; ideal una
crua i una cuita. D'aquesta manera s'aconsegueix fer una ingesta adequada de fibra
que evitar problemes de salut, com el restrenyiment, entre d'altres. Aquesta recepta
trobem que la fruita ens aporta fibra, vitamines i antioxidants (tanins i carotens...);
les clares, proteïna d'alt valor biològic;
també conté sucres afegits. Ideal per a un
esmorzar, berenar o postres d'un dinar
familiar. És una manera alternativa de menjar fruita.

GASTRONOMIA

diarimés
ebre
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Fruita gratinada

LA RECEPTA
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 1 plàtan
• 2 kiwis
• 1 /2 pinya natural
• 1 pera
• 4 maduixots
*Qualsevol fruita de la temporada que us agradi
• 2 clares d’ou
• 2 cullerades soperes de sucre

ELABORACIÓ:
Es renten bé la pera i els maduixots (o qualsevol de les fruites
collides). Es pelen el plàtan, els kiwis i la pinya. Es tallen totes
les fruites a trossos i es posen en una safata que pugui anar
al forn. Es munten les clares a punt de neu amb 1 cullerada
sopera de sucre i s’estén pel damunt de la fruita. Es tira la
resta del sucre pel damunt i es gratina fins que es dauri.
Bon profit!

FOTOS: CARLOS LÓPEZ
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SERVEIS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop

Àries

Balança

20/3 al 19/4

En assumptes d’amor has d’apostar molt fort
per a tu , però no canviïs d’idea amb facilitat. El trànsit d’Urà per la teva casa dotze et
pot provocar més d’un maldecap.

22/9 al 22/10
És el moment de deixar-te dur per la imaginació i per les ganes de viure noves experiències sentimentals. Pensa que un bon massatge tots el dies t’ajuda a descarregar tensions.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Les teves relacions sentimentals passen per
un moment de gran sensualitat. Respecte a
la teva salut , no li demanis a la vida massa
coses.

En l’amor , el teu sentit de l’anàlisi fa que en
determinades ocasions et perdis coses
bones oportunitats . Està millorant en el teu
estat de forma i la teva resposta anímica.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid i íntim amb la teva parella. Si utilitzes la
lògica i et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes desapareixen.

En assumptes d’amor algú estarà molt pendent
de tu i dels teus desitjos . Respecte a la teva
salut , si mires en el teu interior reconeixeràs
les coses que realment et provoquen benestar.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Pel que fa a l’amor , pots evitar viure una
decepció si actues fredament i amb distància
deguda . El trànsit de Venus i Mercuri pel teu
signe et dóna una bona injecció de vitalitat.

www.mesebre.cat
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PASSATEMPS
SOLUCIÓ

PARÍS

Dintre de la teva relació de parella és important que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En assumptes d’amor fer marxa enrere no
significa necessàriament perdre força o
valor. Pensa que sempre que no et posis traves a tu mateix , el teu cos no fallarà.

En assumptes d’amor , el que debò t’importa
són les emocions , sentir-se estimat i desitjats. És possible que durant el dia d’avui
paguis un petit preu pels excessos alimentaris

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Ningú millor que tu sap el que necessites sentimentalment . Per millorar la teva salut evita
els embolics i les contradiccions. Intenta ser
clar amb tu mateix i amb els altres.

La teva mà esquerra, el teu tacte i la teva
sensibilitat et serviran per assolir el que et
proposes en l’amor . Mantenir-te en forma és
bo per tu

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

MÉS EBRE RECOMANA · AGENDA D'ACTIVITATS I ACTES DESTACATS A LES TERRES DE L’EBRE

diarimés
ebre

Urgències

(Ambulàncies)
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IMMOBILIARIAÑ
SE ALQUILA
NEGOCIO DE
HOSTELERÍA EN
TORTOSA,

LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639 594 527

ESPECIAL PARA BAR
RESTAURANTE, PIZZERIA, BOCATERIA. PERMISOS EN REGLA.
ALTA DE LUZ Y AGUA.

450€/MES

SE ALQUILA LOCAL
EN
TORTOSA, DE
100M,
CÉNTRICO, ALTA
DE LUZ Y AGUA.
350 EUROS MES

675 75 82 85
TELF 675 75 82 85

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat
SERVEISÑ
TÈCNICS TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O
MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de productes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

TREBALLÑ

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

RELAXÑ

VARISÑ

TORTOSA
OFERTA
SCORT
MASAJISTA
CATALANA
50€/1h
DISCRETO

YOTOO
Encuentra
tu pareja
mediante
presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente
personalizado.

Seriedad y
Privacidad!!!

Tlf. 664 149 258

695410052
Señora seria y responsable busca
trabajo, a horas o
interna, para cuidar personas
mayores, de canguro, limpieza, etc
Tel. 600 72 92 52

Vols anunciar-te?
Carlos, pensionista,
se relacionaria con
dama de max. 66
años, bonita, no delgada.
Tel. 643 359 273 de
20h a 22h.

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

COMPRO
GV: OBRAS Y SERVICIOS

Vols anunciar-te a

?
15.000
EXEMPLARS
977 279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

REFORMAS: Pisos, chalets, locales, comunidades.
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

tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni l'estat
Màxima serietat.

tlf: 686 979 513
Pere

COMPRO
VEHICLES, MOBLES
I ESTRIS ANTICS.
PAGAMENT AL COMPTAT.
691 30 22 41

diarimés
ebre
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