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La carretera de la mort
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El nou president de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestat la voluntat de restituir tots els càrrecs

El nou Govern presidit per Quim Torra podrà recuperar l’autogovern quan s’hagi constituït. El nome-
nament del Govern farà que l’Ebre recupere la figura del delegat sis mesos després. La voluntat de
Torra de restituir els càrrecs suposaria la tornada de Xavier Pallarés com a delegat i d’Annabel Marcos
com a directora de l’Institut de Seguretat Pública. A la foto, Quim Torra i Roger Torrent, president del
Parlament.

6 mesos sense delegat

Actualitat

La Ultra Clean
Marathon arribarà
avui divendres a
l’Ametlla de Mar.
La sisena etapa
transcorrerà per
territori ebrenc,
des del Delta de
l’Ebre fins la Cala.

P10

Esports

La candidatura ja
és oficial. Víctor
Abella és el nou
president del CD
Tortosa. Xavi Cid
serà el tècnic del
primer equip i
Nacho Pérez
seguirà com a
coordinador. P14

Avui és notícia

Una persona va morir i quatre més van resultar ferides aquest dimecres al migdia en un
xoc entre quatre camions i un turisme a l'N-340 a Vinaròs, al límit amb la demarcació
de Tarragona. Entre gener i maig han mort 18 persones en 15 accidents de trànsit a les
carreteres tarragonines, 5 d'elles de les TTEE. L’N-340 continua sent un ‘tram negre’.

P3 
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Unió de Pagesos es felicita perquè, finalment, s’inicien les
obres d’acondicionament i millora del camí de servei del
Canal Xerta-Sénia. Una vella reivindicació que feia uns
quants anys que venia demanant el sindicat, pel greu pro-
blema que comporta per als pagesos i ramaders de la zona.
Un problema que es venia arrossegant de temps, per la difi-
cultat de determinar a quina administració corresponia la
seva titularitat i n’assumís la conservació. Un cop aclarit, el
sindicat va demanar al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació que posés en marxa les obres, i el
Departament s’hi va comprometre¬. Som sabedors del que costa posar en
marxa un procés de licitació d’obra pública, sobretot de temps. Hem estat
seguint aquest cas durant uns quants anys, però no hem perdut la con-
fiança i, finalment, ha arribat l’hora. Aquest camí de servei és una via molt
utilitzada per la seva transversalitat. Són molts els pagesos que l’utilitzen
per desplaçar-se cap a les seves finques i com a porta d’accés cap algunes
explotacions ramaderes. El fet que durant molt temps no s’hagués fet cap
actuació de conservació l’havia deixat en un estat molt precari, fins al punt
de no poder transitar per alguns trams i haver de fer més quilòmetres per
accedir a les finques.  Alguns ramaders també estan patint aquest deterio-
rament, per la dificultat d’accés que tenen els camions que els hi subminis-
tren el pinso a les seves granges. Ara, esperem que tots els problemes es
pugin solucionar, i així poder continuar desenvolupant, amb normalitat, la
nostra activitat, tant l’agrària com la ramadera, molt important en aquesta
zona, i que genera un flux econòmic considerable.Esperem que aquesta
obra sigui l’inici de les actuacions necessàries al Xerta-Sènia, que ens per-
metin en un futur no molt llunyà realitzar l’obra cabdal per aquest territori:
poder disposar de l’aigua, un reg exclusivament per als nostres camps,
però no a qualsevol preu, un reg modern i eficient, tan necessari per donar
regularitat a les nostres produccions i viabilitat a les explotacions. Entre tots
hem de ser capaços de tirar endavant, com a projecte necessari de territori.
No ens podem permetre que el tren, aquest cop, no s’aturi.

Hilari Curto. Coordinador territorial de les Terres de l’Ebre d’Unió de Pagesos

Camí del Xerta-Sénia: finalment ha arribat l’hora 

OPINIÓ

Editorial Creus de Sant Jordi 2018

Al llistat de persones i entitats que el govern proposa per a ser guardonades amb la Creu
de Sant Jordi 2018 s'inclou a: Victòria Almuni Balada. Molts de natros la coneixem com a
“Viqui” perquè és propera, lluitadora pel nostre territori, amb una forta empatia que trans-
met en tot allò que fa. A Victòria, Viqui, la vaig conèixer ara fa uns deu anys, en un dinar
a casa meva on ella va arribar gairebé a les postres, però vam xarrar pels colzes, i recordo
que em va impactar. Passats els anys, cada una ha fet el seu camí i, deu ni do el camí de
Viqui... (vegeu entrevista hemeroteca Més Ebre www.mesebre.cat/hemeroteca/2015-07-
17). Victòria Almuni Balada és Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona.
Compagina la tasca de professora d'ensenyament secundari amb la recerca i la divulgació
de la història i el patrimoni de les terres de l'Ebre i les del nord del País Valencià, ha publicat
diversos llibres i articles al voltant d'arquitectures destacades d'aquestes comarques i forma

part del Centre d'Estudis Seniencs, des del qual treballa pel reconeixement i la projecció de
la història i la cultura local. És també professora associada al Campus Terres de l'Ebre de la
Universitat Rovira i Virgili. Cal recordar que la Creu de Sant Jordi es va crear l'any 1981 amb
la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que hagin prestat serveis destacats
al país i les persones, i representa el màxim reconeixement que pot rebre la ciutadania per
part de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol ciutadà o entitat pot demanar que s'atorgui
a altres persones físiques o jurídiques. Enguany, l'adjudicació del guardó havia estat suspesa
pel govern espanyol en aplicació del 155... però, i en reconeixement a la feina ben feta
durant anys, el Govern, aleshores a l'exili, va proposar atorgar la Creu de Sant Jordi a 18
persones i 18 entitats que s'han destacat per la promoció i cura de la identitat de Catalunya
en el pla cívic i cultural'. Esperem que així sigui i enhorabona Viqui! 

Des de l’Ajuntament de l’Aldea, com
en les edicions anteriors “es valora
molt positivament la Ruta de Tapes de
Primavera; cal destacar primer que tot
el nivell de les diferents tapes ofertes
pels establiments participants i per l’è-
xit de participació de la gent del nostre
poble, un gran ambient amb unes
tapes immillorables; destacar la partici-
pació per segon cop dels xiquets i
xiquetes de la llar d’infants Bressol del
Delta, i la incorporació a la Ruta del Forn de Pa Muñoz.
Valorar la continuïtat i el treball realitzat per Mas Masdeu,
Pizzeria les Xiques, Bar Pòdium, Restaurant la Llar, i la
Vaqueria, ja que sense ells l’èxit de la Ruta de les Tapes no
seria possible. Des de la Regidoria de Turisme ja estem treba-
llant per tal d’introduir novetats i millores en la propera ruta
que serà a l’octubre i que esperem que es mantingui amb el
mateix nivell i èxit”. D’altra banda, a l’Aldea es presenta un
cap de setmana festiu, fins dilluns, amb les festes de l’Ermita. 

Valoració de la
3a Ruta de Tapes de Primavera 

A L’ALDEA

Centenars de famílies de diferents municipis de la Ribera
d’Ebre i de pobles propers a la comarca, han participat en la
16a edició de la Festa de les Cigonyes, esdeveniment organit-
zat per la Reserva Natural de Sebes de Flix amb el suport del
Consell Comarcal. Una festivitat que protagonitzen els nens i
nenes que gaudeixen d’un matí amb moltes activitats. Els 179
nadons nascuts a la Ribera d’Ebre durant el 2017 i que han
estat homenatjats en aquesta edició i han participat en un dels
actes més bonics de la festa, la foto de família amb els pares.

Festa de les Cigonyes

DE LA RESERVA NATURAL DE SEBES

Avui divendres, 18 de maig, l’Ampolla participa en l’Ultra Clean
Marathon, un gran repte esportiu i ambiental que se celebra a Catalunya.
La sisena etapa, que tindrà lloc avui, transcorrerà entre Mónnatura Delta
i l’Ametlla de Mar. Durant aquest trajecte, s’ha previst poder realitzar
quatre punts de neteja: un al riu Ebre, concretament a l’antic pas de Barca
de La Cava (Riba Sant Jaume); un altre a la platja de l'Arenal de l'Ampolla;
l’altre a la platja de les Avellanes de l’Ampolla; i el darrer a l’Estany Tort
de l’Ametlla de Mar.
D’altra banda, demà dissabte, 19 de maig, tindrà lloc el XIV Ironcat, Copa
de les Nacions de Triatló, a l’Ampolla. La prova consta de 3,8 quilòmetres
de natació, 180 quilòmetres de bicicleta i 42,2 quilòmetres de cursa a peu.
La competició s'iniciarà a les 7 del matí a la platja de l'Arquitecte —on es
realitzarà la prova de natació— i els participants tenen com a temps límit
fins a les 22 hores per finalitzar el triatló. Les proves de ciclisme i a peu es
faran en un circuit que recorrerà bona part del terme municipal de
l'Ampolla. Recordar per últim, que fins als 20 de maig es fan les Jornades
Gastronòmiques de l’Ostra de l’Ampolla.

XIV IRONCAT, a l’Ampolla

ACTIVITATS DEL CAP DEL SETMANA AL MUNICIPI
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Comença el compte enrere per a la reober-
tura d’un dels equipaments més demandats
per la ciutadania de Deltebre, el Complex
Esportiu. De fet, en la Junta de Govern
Local d’aquesta setmana s’ha aprovat l’ad-
judicació de les obres de manera que en les
properes setmanes està previst que aques-
tes comencin. L’adjudicació s’ha endarrerit
atès que la primera empresa adjudicatària
no comptava amb la solvència necessària
per a la realització de l’obra. Per aquest
motiu, automàticament, l’adjudicació ha
recaigut en la següent empresa classificada,
ACSA Obras e Infraestructuras.

Adjudicació de les obres
d’obertura del Complex Esportiu

Deltebre compta amb una nova plaça pública. És el cas de la plaça
Marina Oriol, ubicada a l’exterior de la Biblioteca Delta de l’Ebre, i
que complementarà, amb 2.800m2 el centre cultural amb una
zona de jocs infantils i un aparcament habilitat i pavimentat per a
13 vehicles i 8 motocicletes. La plaça Marina Oriol també presenta
nous punts d’il·luminació, bancs i espais verds per a la convivència.
La plaça commemora la figura de Marina Oriol, una filla del muni-
cipi que, entre d’altres motius, es recorda per l’empremta que ha
deixat en el conjunt del teixit associatiu, amb la fundació de l’Associació de Veïns i Veïnes de Jesús i Maria, i la recuperació
de les festes de Sant Ramón, la seva dedicació a la transmissió de la cultura de la Jota Ebrenca i la seva constant lluita i
defensa del territori i del riu Ebre. El cost de les obres ha ascendit 109.500€ i s’engloben en les diferents actuacions
que l’Ajuntament està duent a terme. De fet, estan en execució les obres del Pavelló Fluvial, les obres de la rotonda
del Camp Nou i les obres de Riumar. D’altra banda, aquest cap de setmana és de celebració, amb DeltaFira i Mescla.

Deltebre estrena la plaça Marina Oriol 
amb un emotiu acte

Una persona va morir i
quatre més van resultar
ferides aquest dimecres
al migdia en un xoc
entre quatre camions i
un turisme a l'N-340 a
Vinaròs, al límit amb la
demarcació de
Tarragona, segons van
indicar fonts de la
Guàrdia Civil. L'accident
es va produir al voltant
de dos quarts d'una del
migdia al quilòmetre
1.058,4 on, per causes
que es desconeixen, van
col·lidit els cinc vehicles.
L'accident va obligat a
tallar la via a Alcanar en
els dos sentits de la
marxa, segons el Servei
català de Trànsit.
Tal com vam informar la
setmana passada,
Tarragona lidera el crei-
xement de víctimes mor-
tals en accidents de tràn-
sit aquest 2018. Entre
gener i maig han mort
18 persones en 15 acci-

dents de trànsit a les
carreteres tarragonines,
5 d'elles de les TTEE.
L’N-340 continua sent
un ‘tram negre’. A la
imatge, retirada de la
cisterna d'un dels
camions accidentats a la
N-340 (ACN).

Bonificacions
El govern espanyol ha

anunciat que està ja tra-
mitant un Reial Decret
Llei per aprovar les boni-
ficacions dels peatges de
l’AP-7, que han de per-
metre treure el trànsit
pesant del tram ebrenc
de l’N-340.
El secretari d’Estat
d’Infraestructures, Julio
Gómez Pomar, va expli-
car fa uns dies que el

decret aprova les bonifi-
cacions als transportistes
de l’N-340 i els obliga a
desviar-se per l’AP-7.
Unes compensacions
incloses al projecte de
pressupostos estatal
d’enguany. Un tema de
llarg debat. No obstant,
com a primera mesura
pot aportar solucions,
però no acaba d’arribar. 

La piscifactoria de l’antiga Cripesa es desmantella
definitivament. Després de 25 anys d’activitat, el
permís d’explotació no s’ha renovat per estar dins
una zona de protecció mediambiental. Això ha pro-
vocat el cessament definitiu de l’activitat i l’acomia-
dament de la plantilla. Ara l’empresa pretén crear
una nova granja d’aqüicultura. Segons informa la
cala Ràdio, les gàbies d’engreix, situades davant la
costa del port natural de l’Estany, ja no produeixen
més exemplars d’orada i llobarro. La concessió fina-
litzava aquest 2018, però la renovació no ha estat
possible perquè, en l’actualitat, les granges estan
dins dels límits de la Xarxa Natura 2000. Tot plegat,
ha provocat que la cadena de producció s’aturi i s’i-
niciï el procés de desmantellament de tota la planta
aqüícola. Tanmateix, l’empresa ha hagut de fer un
acomiadament de col·lectiu d’una quarantena de
treballadors, tant dels qui treballaven a les granges
caleres com a la sala d’envasat, situada a Les Cases.

A l'N-340 a Vinaròs, a prop del terme d’Alcanar

Adéu a les granges 
d’engreix d’oradesUn mort i 4 ferits en un xoc entre 

4 camions i un turisme
A l’Ametlla de Mar

Retirada de la cisterna d'un dels camions accidentats a la N-340, al límit entre Alcanar i Vinaròs (ACN)
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EN UN MINUT

*TORTOSA participa en
l’acció ‘Catalunya, Hola
Família’, aquest cap de
setmana.Una gimcana
per la ciutat i un taller
d'Abanderats, seran
accions de la nova cam-
panya de turisme fami-
liar.

*L'EMBARCADOR DE
TORTOSA que es va
endur la riuada ja està
reparat i instal·lat a la
zona del Mercat. El llaüt
lo Sirgador també es va
traslladar després de la
normalització del cabal.

*DEL 17 AL 19 DE
MAIG, Setmana
Comunitària de Tortosa.
Ahir es van presentar les
activitats impulsades en
el marc del procés comu-
nitari, “amb el compro-
mís per la millora de la
convivència a Tortosa”. 

*TORTOSA tindrà dos
freqüències més de tren
per sentit amb la doble
via en marxa i conne-
xions amb el TGV i l'ae-
roport. El temps de viat-
ge fins a Tarragona i
Barcelona es reduirà deu
minuts i hi haurà quatre
semi-ràpids per arribar a
Barcelona en menys de
dues hores.

*JORDI JORDAN, serà
el candidat a l’alcaldia de
Movem Tortosa. D’altra
banda, “en defensa de la
bona imatge dels hospi-
tals, Movem demana la
dimissió o el cessament
de Pere Panisello”.

*EL PSC DE TORTOSA
demana a l’alcaldessa la
constitució immediata
del Consell de Ciutat de
Tortosa. “Des de la seva
aprovació al 2015 encara
no s’ha creat ni reunit
mai aquest consell”.

Més Notícies

La Fira de la Solidaritat i Justícia Social 2018 arriba a Tortosa demà dissabte, en
una jornada on les entitats, associacions i ongs sense ànim de lucre de Tortosa i
del territori ebrenc es desplegaran per a donar a conèixer al gran públic la seva
activitat solidària amb diferents col·lectius. La regidora de Joventut de
l'Ajuntament de Tortosa, Cristina Girón, ha presentat la programació de l'edició
d'enguany, acompanyada per membres de l'organització de la fira. Girón ha valo-
rat molt especialment la tasca de les diferents entitats, associacions i ongs que tre-
ballen dia a dia oferint a les persones i col·lectius més vulnerables ajuda i suport
en diferents àmbits, així com també ha convidat a la ciutadania a apropar-se a la
fira i conèixer aquestes entitats, associacions i ongs, i poder, fins i tot, col·laborar-
hi. 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.

L’assemblea d’associats i simpatitzants del Partit
Demòcrata a Tortosa ha ratificat per unanimitat l’ac-
tual alcaldessa, Meritxell Roigé, com la candidata del
partit a les pròximes eleccions municipals del 2019 a
la capital del Baix Ebre. La ja alcaldable Meritxell
Roigé ha expressat que des del Partit Demòcrata
tenim clar que “volem una Tortosa construïda per
tothom i per a tothom; i la millor manera de fer-ho és
escoltant tots els sectors que conformen la nostra
ciutat”. Roigé, ha exposat que sota l’etiqueta
#JuntsfemTortosa pretén seguir tirant endavant el
projecte de ciutat, un projecte ambiciós, amb empen-
ta i il·lusió, fonamentat en l’esforç constant del dia a
dia, que pretén treballar amb i per els tortosins i tor-
tosines, com ja s’ha fet els darrers anys.

A Tortosa, demà dissabte

L'assemblea local del 
PDeCat avala Roigé La plaça de l'Ajuntament acull la Fira de

la Solidaritat i Justícia Social 
Com a alcaldable a Tortosa

S’inicia la temporada de la piscina de Campredó 2018
El dissabte, dia 26 de maig

El proper dia 26 de maig s’inicia la temporada de piscina a Campredó. Amb
l’obertura de la piscina municipal, Campredó inicia la temporada d’estiu, que
restarà oberta fins al 2 de setembre i en diferents horaris donarà servei a tots
els usuaris. Enguany s’avança l’obertura a finals de maig per a poder donar
més servei als usuaris. Igual que ja es va fer l’any passat, s’ofereix la piscina a
l’escola a centres de primària, secundària que vulguin aprofitar hores d’educa-
ció física amb activitats aquàtiques. A partir del dia 4 fins al 22 de juny hi
haurà un horari especial per aquest tipus de grups.
Des de la regidoria d’Esports i Joventut s’ofereixen diferents cursets aquàtics
per a mantenir-se en forma, així com tot una sèrie de serveis i activitats que
es programaran durant la temporada d’estiu a la piscina: servei de guingueta,
bibliopiscina, wifi lliure, solàrium amb servei d’hamaques gratuït, etc.

Aquest dimecres s’ha presentat públicament la Plataforma ciutadana i electoral Tortosa Sí, un ‘grup de gent indepen-
dent, inquieta, de pensament transversal, de caràcter majoritàriament independentista, que vol treballar per fer de Tor-
tosa una ciutat millor’, segons l’ha definit el seu portaveu, l’advocat Xavier Faura. Faura ha volgut destacar que ‘l’ob-
jectiu de Tortosa Sí no és el de donar un punt de vista catastrofista de la ciutat, perquè la situació és bona, sinó
millorar-la, perquè pensem que es pot fer molt millor’. La Plataforma reivindica la necessitat que hi hagi més proximitat
i contacte amb la ciutadania, i un nou tarannà a l’Ajuntament que busqui consensos d’idees buscant un fi comú amb
la suma de propostes dels diferents partits. A més, proposa ‘incrementar i aprofitar les col·laboracions amb les entitats
veïnals, culturals i esportives, perquè són un cos de voluntariat que treballen de manera desinteressada en benefici de
Tortosa’. Tortosa Sí pretén ‘fer una Tortosa més dinàmica i més potent, una Tortosa més capital, perquè entenem que
és la manera de dinamitzar-la’, ha manifestat Faura per reivindicar tot seguit la necessitat que Tortosa exerceixi la ca-
pitalitat: ‘estant de cara al territori i no d’esquena, sent creatius perquè no només els tortosins tinguem la consciència
que Tortosa és capital, sinó que també els pobles del costat ens vegin com a veritable capital’. En aquest sentit, ha in-
sistit en ‘una acció de govern que posi en valor que Tortosa està al centre del territori’ i que reforci el seu paper de ‘ca-
pital administrativa, comercial, de prestació de serveis, cultural i turística’. Faura ha reconegut que estan mantenint con-
verses amb ERC de cara a buscar acords per poder presentar una candidatura conjunta.

Xavier Faura presenta la plataforma Tortosa Sí
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*DES D’AHIR I FINS
DIUMENGE, Festa del
Mercat a la Plaça, que
traslladarà Amposta a
principis de segle XX.
Fins a 19 espectacles,
11 activitats itinerants,
16 personatges de
l’Amposta centenària,
16 activitats de divulga-
ció promoció del patri-
moni cultural, 12 fondes
i 85 parades d’artesania,
gastronomia i oficis, 20
restaurants participants
a les Jornades gastronò-
miques i 42 establi-
ments al concurs d’apa-
radors.

*LA POLICIA LOCAL
D'AMPOSTA deté tres
persones amb 27 dosis
de cocaïna preparades
per la seva venda. Els
arrestats van passar a
disposició judicial. Els
individus foren enxam-
pats a la carretera T-344
al punt quilomètric 3,3.
Segons fonts policials,
es dirigien a una finca
que fan servir de punt
de venda de substàncies
estupefaents.

Més Amposta

Aquest dilluns 14 de
maig, l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, ha signat la
compra de dos immobles
al carrer Victòria (el núme-
ro 8 i el número 12) que
són d’especial interès per
al projecte de recuperació
de la façana fluvial. Un
d’ells manté un baluard
sobre la muralla fluvial a
mode de balcó cap al riu,
de gran valor històric i que
permetrà obrir el pas al riu
pel carrer victòria.
La voluntat de l’equip de

govern en l’adquisició d’a-
quests dos habitatges és
també la recuperació d’im-
mobles al casc antic per tal
de revitalitzar-lo i regene-
rar-lo. "Normalment, els cascs antics
de les ciutats són punts d’atracció per
a gent jove que vol viure en llocs sin-
gulars", assenyala Tomàs, "Amposta
en tenim un que, a més a més té el riu
que encara li dóna més simbolisme,
no s’explica que això encara no sigui
així".

L’Ajuntament ha invertit 68.000 eu-
ros en aquesta operació.
L’alcalde d’Amposta també assenya-

la que "la compra d’immobles forma
part de la dinàmica del consistori
d’adquirir patrimoni amb l’objectiu de
poder desenvolupar projectes de fu-
tur".

Projecte de recuperació 
de la façana fluvial

L'Ajuntament d’Amposta compra dos habitatges del carrer Victòria Adam Tomàs reelegit
candidat 

A l’alcaldia d’Amposta

L’Assemblea de militants i amics de la secció local
d’Amposta d’Esquerra Republicana de Catalunya va
escollir Adam Tomàs com a candidat a l’alcaldia per
les pròximes eleccions municipals. Tomás, que va ser
l’únic que va optar a encapçalar la candidatura, va
rebre el suport unànime dels assistents. Serà la tercera
vegada consecutiva que optarà com a cap de llista
dels republicans a l’alcaldia d’Amposta. La presidenta
de la secció local, Lídia Pérez, a més de destacar ‘l’ex-
cel·lent treball’ que està fent l’actual alcalde i el seu
equip de govern, va  reivindicar la necessitat de donar
continuïtat a la seva feina. Tomàs, després d’agrair el
suport, es va mostrar ‘il·lusionat per poder seguir
transformant la ciutat amb noves propostes, millorar
el benestar dels ciutadans i consolidar el projecte
republicà. A poc més d’un any d’acabar la legislatura,
‘ja s’ha complert la gran majoria del programa electo-
ral i crec que no només l’assolirem sinó que deixarem
molts projectes de futur engegats’.

TERRES DE  L’EBRE diarimés
ebre
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EN UN MINUT

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE, a
través del projecte Baix
Ebre Avant, posa en
marxa un programa
d’assessorament integral
per a microempreses. Es
tracta d’una assistència
professional i individua-
litzada destinada a
impulsar, consolidar i fer
més competitius un total
de 10 negocis del Baix
Ebre. Aquesta iniciativa
d’impuls econòmic va
adreçada a microempre-
ses i autònoms amb un
mínim de quatre anys
d’activitat.

*LA ICIF duplica en deu
anys el nombre de
menors acollits a les
Terres de l’Ebre. L’any
2017 van haver a les
Terres de l’Ebre un total
de 65 menors acollits,
una xifra que s’ha dupli-
cat en els últims deu
anys, segons consta en
la memòria anual pre-
sentada per la Institució
Col·laboradora d’Integració
Familiar (ICIF) del
Consell Comarcal del
Baix Ebre. La funció d’a-
questa institució és tro-
bar persones o famílies
que vulguin acollir,
adoptar o col·laborar
acollint menors que
viuen en centres resi-
dencials i d’acollida i
donar-los suport durant
tot el procés.

*URV: aquest dimecres
comença la nova acció
de l’Espai de Creació
Col·lectiva URVIART, al
vestíbul del campus
Terres de l’Ebre de la
URV. Es tracta d’un pro-
jecte de l’arquitecta
Cristina Bestratén, coor-
dinada per la responsa-
ble del Campus Extens
de la URV a Tortosa,
Núria Gil, i amb textos
del filòleg Jordi Duran.

*ELS AGENTS RURALS I
EL GEPIF actuen per
rebaixar el potencial de
combustió del borrissol
dels xops a la riba de
l'Ebre. 
L'acció per prevenir
incendis, provada amb
èxit en zones com el
Segre, consisteix en
remullar les "catifes" de
cotó que acaben omplint
els boscos de ribera.

Més notícies

Aquesta setmana, coincidint
amb el 41è aniversari de
Deltebre com a municipi, s'ha fet
públic el manifest  “Deltebre  és
capital. Una  alternativa  d’acti-
tuds, projecte i persones”, que
donarà peu al naixement de la
plataforma cívica i política Més
Deltebre. Des d'una perspectiva
oberta i de confluència, “Més
Deltebre encoratja la ciutadania
a aconseguir una majoria social
de canvi, davant la manca d'una
alternativa clara a l'actual
govern municipal del PDeCAT”. El manifest fa una anàlisi de la situació
política al municipi i pretén aglutinar el sentir d’una part molt impor-
tant de la societat de Deltebre, “davant la manca d’un projecte alter-
natiu al de l’actual equip de govern”. El manifest compta amb el
suport de 69 signants, representants de la societat civil del municipi, i
està obert a incorporar més gent i entitats. Entre els signants, desta-
quen Joan González, exmembre del secretariat nacional de l'ANC;
Joan Alginet, exregidor del PSC; Josep Bertomeu, autor de llibres i
impulsor de la cultura de Deltebre; Miquel Àngel Marin, fundador de
la BOUESIA, i l'assessora laboral, Laura Fabra. “La plataforma aplega
gent de diverses sensibilitats i adscripcions ideològiques preocupada
per la gestió de la política municipal, amb esperit de servei públic i
voluntat de sumar, que s'organitza com un nou actor cívic i polític per
oferir i liderar un nou projecte de Deltebre des de l'Ajuntament”. Els
motius per crear la Plataforma són: millorar la qualitat democràtica,
analitzar i donar resposta als problemes que té Deltebre, socialitzar les
decisions de present i futur amb la ciutadania, bastir bones relacions
amb les altres institucions i entitats del territori i Catalunya i contribuir,
des d'una lògica progressista i compromesa, per millorar les Terres de
l'Ebre i fer avançar Catalunya cap allà on la seva gent decideixi.

Neix la plataforma cívica 
i política ‘Més Deltebre’

“Amb l'objectiu d'aconseguir una majoria social de canvi”

Un total de 34 con-
tractes laborals s'han
començat a tramitar
a partir del sisè
Fòrum d'Ocupació
Universitària del
campus Terres de
l'Ebre de la URV que
es va celebrar el pas-
sat dijous. Amb la
participació de 45
empreses –cinc més
que l'edició anterior-,
es van lliurar 882
currículums i es van
fer 777 entrevistes
de feina –menys que l'any anterior-. El sots director del campus
ebrenc, Xavier Ferré, ha remarcat els resultats "positius" del Fòrum,
possiblement afectat per la vaga d'estudiants que estava convocada,
i ha apuntat que encara queda molt camí per recórrer perquè s'ofe-
rien 177 llocs de treball, molts encara per cobrir. 
Per primera vegada també hi va participar la Cambra de Comerç de
Tortosa i l'Institut de l'Ebre. En les edicions anteriors dels Fòrums
d'Ocupació Universitària s'havien tancat 70 contractes laborals. Les
empreses han valorat aquesta iniciativa amb una puntuació de 4,21
punts sobre 5.

Gràcies al Fòrum d'Ocupació de la URV a l'Ebre

Una quarantena de joves comencen a
tramitar contractes laborals

Les Jornades de la
Tonyina Roja baten
rècords de participació.
La setena edició d’a-
quest esdeveniment
gastronòmic ha superat
les xifres d’anys ante-
riors, servint més de
4.500 tapes i més de
1.800 menús.
Diumenge passat es
tancaven tres setmanes
on l’Ametlla de Mar ha
estat la capital de la
Tonyina Roja del Mediterrani.
Milfulls de tonyina amb verduretes i un toc de romesco o
galeta fina de blat amb tonyina, soja, alvocat, maduixa, wasa-
bi i remolatxa. Són dues de les 18 tapes diferents que s’han
pogut tastar al llarg dels caps de setmana de ruta de la Tapa
Roja, patrocinada per Heineken. En total, s’han servit 4.750
tapes entre tots els bars participants. 
Els restauradors també han treballat intensament, elaborant
fins a 1.850 menús. Tàrtar de tonyina amb patata trufada o
caneló de tonyina i alvocat amb beixamel especiada són algu-
nes de les propostes que s’han degustat a 15 restaurants
locals. 

Les Jornades de la Tonyina Roja
baten rècords de participació

En la setena edició, a l’Ametlla de mar

La producció de les empreses de les Terres de l'Ebre va créi-
xer de forma generalitzada al llarg del segon semestre de
2017 a excepció del sector turístic. Així ho constata l'informe
semestral de l'Índex de Clima Empresarial del territori que ela-
bora la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV, un es-
tudi qualitatiu a partir de les respostes obtingudes d'una mos-
tra representativa de 130 empreses. Mentre que els sectors
agroindustrial i la construcció -sector que sortia d'un punt de
partida molt baix, després de tocar fons amb la crisi- experi-
menten els increments de producció més destacats, els empre-
saris turístics valoren que la seva activitat ha descendit lleuge-
rament. Una circumstància que els autors de l'informe
atribueixen a l'estacionalitat però també a la incertesa davant
del comportament del turisme espanyol en l'actual situació
política a Catalunya. (A la imatge, el Coordinador de l'Índex i
professor de la URV, Pau Galiana, i el director de la Càtedra
d'Economia Local i Regional de la URV, Juan Antonio Duro).

Durant la segona meitat de 2017, excepte el turisme

Les empreses ebrenques van
incrementar la producció

ACN
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Parlem amb: Montserrat Pineda, regido-
ra de Cultura, Festes, Turisme, i directo-
ra de la Fira del Llibre.

ME: Enguany es celebren els 15 anys de
la Fira del Llibre Ebrenc amb una espe-
cial dedicació als LittHerois.
Montse Pineda: Efectivament. Fer una
fira professional de llibres, única a tota la
província de Tarragona, durant més de
15 anys és heroic! La majoria de gent de
l'organització està des del primer dia i
això vol dir que tenim un equip fort, amb
experiència i amb ganes de continuar
organitzant-la.

ME: Un aniversari que coincideix amb
els 80 anys de la batalla de l'Ebre i on
es podrà gaudir de dos diferents espec-
tacles a més del vessant literari. Alguns
dels espectacles es representaran en
espais singulars: el riu, el passeig flu-
vial, el Poble Vell de Corbera i el
Castell de Móra d'Ebre.
M.P: Sí. Per primera vegada fem una
col·laboració amb un espectacle literari
amb una entitat de fora de la població.
Estem molt contents de col·laborar amb
l'Associació del Poble Vell de Corbera
d'Ebre, i de poder programar junts un
espectacle amb dos parts, una es podrà
veure a Corbera d'Ebre el dia 19 i l'altra
a Móra d'Ebre el dia 26 de maig.
Treballar junts per commemorar els 80
anys de la Batalla de l'Ebre, la batalla
més important de la darrera Guerra
Civil, és a nivell territorial molt impor-
tant, perquè portarà molta gent a les
Terres de l'Ebre, i més si organitzem
activitats de molta qualitat artística com
és el cas de l'espectacle de Valer Gisbert.

ME: Una de les novetats d'enguany és
el canvi d'ubicació.
MP: Exacte. Feia dos o tres anys que
pensàvem des de l'organització fer
aquest canvi d'ubicació i pensem que
portar la Fira en un lloc tan cèntric per a
la població serà tot un encert. Permetrà

fer bullir més la població gràcies als
espectacles literaris i la fira del llibre
ebrenc que es faran a la plaça de
Dalt.
Els llibreters i l'Institut Ramon
Muntaner també esperem que ho
aprofitin més, i venguin més llibres,
i que els autors participants en les
presentacions quedin encara més
contents de la participació del
públic.

ME: L'altra novetat és que podrem
gaudir més dies de la Fira.
MP: Exacte. Fèiem moltes activitats
que en tres dies quedaven massa
seguides i volem donar-li més
temps a tot plegat perquè el públic
i programadors gaudeixin més
encara.
Portar 35 espectacles a Litterarum i
12 activitats al voltant de la Fira del
Llibre Ebrenc són moltes, i repartir-
les en quatre dies farà que siguin
més seguides pel públic. També
busquem vincular a les escoles de la
població i comarca i fer fira del llibre
en divendres ens ho permet.
Pocs municipis de Catalunya tenen
en només 4 dies gairebé 50 activi-
tats al voltant de la literatura i els lli-
bres, Móra d'Ebre és també un
referent en aquest sentit. 

Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum 
a Móra d'Ebre

DEL 24 AL 27 DE MAIG
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EL PLENARI DE L'A-
JUNTAMENT DE
REUS, com a Junta
General de l'Hospital
Sant Joan, ha aprovat
aquest dilluns vendre
Gecohsa, la societat
que gestiona l'Hospital
Comarcal de Móra
d'Ebre. Tot, per garan-
tir el funcionament de
l'Hospital Sant Joan,
que va tancar els
comptes del 2017 amb
un dèficit de 3 ME.

*L’AGÈNCIA CATALA-
NA DE L’AIGUA (ACA)
ha adjudicat, per un
import de 54.232
euros, la redacció del
projecte constructiu
per millorar el saneja-
ment de Benissanet, a
la comarca de la Ribera
d’Ebre. 

*LA PRESIDÈNCIA DEL
CONSELL COMARCAL
DE LA RIBERA D’EBRE,
va acordar atorgar a
l’Ajuntament de Móra
d’Ebre una subvenció
de 5.511,10 € per a les
obres de manteniment
i millora del camí dels
Campassos, dins el seu
programa d’arranja-
ment de camins muni-
cipals 2017.

*EL PROGRAMA
JOVES EN PRÀCTI-
QUES de la Garantia
Juvenil a la Terra Alta
dóna feina a 10 joves
durant sis mesos.

*BATEA: el bisbe
Enrique Benavent va
presidir dissabte l’ana-
da del Reliquiari de la
Santa Cinta a Batea.

Més 
Notícies

Ramon Breu Panyella ha estat el guan-
yador del XXX Premi Literari “Vila
d’Ascó” 2018 amb l’obra Lluny del
paradís. 
El premi, que està dotat en 3.600 euros
i la publicació de l’obra, el va lliurar l’al-
calde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, en
el transcurs del Sopar Literari que es va
dur a terme el dissabte passat, dia 12
de maig al Casal Municipal de la locali-
tat de la Ribera d’Ebre.

Cap de setmana d’activitats
D’altra banda, aquest cap de setmana
tindrà lloc a Ascó la XI Mostra d’Arts i
Oficis i, a la vegada, la sisena Mostra
Intercomarcal de Vins coneguda com a
Tastatavin’s, una fira de vins amb un
programa de tastos molt interessants
de les diferents denominacions d’ori-
gen vinícoles de l’entorn de la Ribera
d’Ebre, DO Montsant, DOQ Priorat i
DO Terra Alta.

El Sopar Literari celebra els 30 anys
dels Premis "Vila d'Ascó"

Ramon Breu Panyella n’ha estat el guanyador 

El Litterarum inicia enguany una nova etapa que
estarà marcada per la seva internacionalització. De
la mà de l'Institut Ramon Llull amb el suport del
Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre de la
Diputació de Tarragona, s'ha organitzat en el marc
del certamen una "missió cultural" en la que una
quinzena de membres de comunitats universitàries
de nou països diferents assistiran als diversos espec-
tacles, participaran a trobades amb escriptors i cre-
adors artístics i coneixeran de primera mà el patri-
moni literari de les Terres de l'Ebre. 
A la imatge, el pallasso Muniatto, caracteritzat com
a Curiel de Montferrat, en la presentació de la 11a
edició del Litterarum de Móra d'Ebre.

El Litterarum arrenca la seva
internacionalització

11a Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre 

L’Ajuntament de Tivissa i Aqualia, l’empresa que gestiona el Servei Mu-
nicipal d’Aigües, han signat un conveni per crear un Fons Social de Soli-
daritat per garantir l’accés a l’aigua potable a tots els ciutadans que no
poden fer-se càrrec del pagament de la factura de l’aigua. L’alcalde de Ti-
vissa, Jordi Jardí, ha explicat que “aquest conveni ens permet evitar el tall
del subministrament d’aigua potable a les persones i famílies que es tro-
ben en situació de pobresa segons els criteris fixats pel departament de
serveis socials de l’Ajuntament per casos de prestacions econòmiques
d’urgència social”. “A partir d’ara, les famílies que no puguin fer front al
pagament de la factura de l’aigua tenen al seu abast aquest fons social
solidari”, ha afegit l’alcalde de Tivissa.
L’aportació econòmica que farà Aqualia serà a fons perdut, i no afec-

tarà al balanç econòmic de la concessió. A la imatge, el delegat de Llei-
da-Tarragona d’Aqualia, Francesc Quintillà, i l’alcalde de Tivissa, Jordi
Jardí.

Tivissa i Aqualia 
creen un Fons de Solidaritat 

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 3/05/2018, va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació UA-8, d’Alcanar Platja, pro-
mogut pel Sr. Francesc Subirats Aguilà.

Aquest projecte d’urbanització, juntament amb l’expedient, se sotmet al preceptiu període d’informació pública pel termini d’1 MES, a comptar del dia següent a la darrera publi-
cació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o en un dels diaris de premsa periòdica de la província i en la pàgina web de l’ajuntament.

Durant el període d'informació pública, l'expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, en horari laboral, als efectes que les persones interessades hi puguin
presentar les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.

Alcanar, 14 de maig de 2018
L'ALCALDE, 

Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
d’aprovació inicial projecte d’urbanització de la UA-8, d’Alcanar-Platja
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F. XAVIER VELA

Francesc Xavier Vela,
pagès de Corbera
d'Ebre, de la Terra Alta,
ha estat escollit com a
nou president de JARC
(Joves Agricultors i
Ramaders de
Catalunya). En una
assemblea general
extraordinària celebra-
da aquest dimarts a la
Casa de l'Agricultura
de Barcelona, els asso-
ciats han ratificat Vela
en el càrrec al qual es
va postular després de
la dimissió de Francesc
Boronat, que exercia
de president de l'orga-
nització agrària des de
març de 2013. Vela
havia estat fins ara
membre de la junta
territorial de JARC a
Tarragona, de la qual
era vicepresident i
representant de les TE
des de 2015. També
era representant de
Tarragona i l'Ebre des
del juliol de 2017. 

Nou
president 
del JARC

El senador Miquel Aubà i el
diputat al Congrés Jordi Salva-
dor han presentat les 50 esme-
nes que ha registrat la Federa-
ció de l’Ebre d’Esquerra
Republicana davant el projecte
de Pressupostos Generals de
l’Estat defensat pel PP i Ciuda-
danos. Aubà, a més de recor-
dar que ‘la manca d’inversió de
l’Estat a les Terres de l’Ebre és
crònica’, ha denunciat  que ‘el
projecte de Pressupostos de PP
i Ciudadanos  demostra que aquests partits no governen per a tot-
hom, perquè obliden i maltracten les Terres de l’Ebre’. El senador ha
definit les esmenes presentades ‘com una radiografia bàsica  de les
inversions i obres que necessitem per ser competitius i viure millor’.
D’aquestes 50 esmenes, que sumen 112 milions d’euros, 4 fan re-
ferència a infraestructures compartides amb altres àrees de la demar-
cació de Tarragona, com ara el rescat dels peatges de l’autopista AP-
7, la millora de la línia ferroviària R-15 o la dotació de més equips i
mitjans de protecció civil als ajuntaments de les zones nuclears. La
majoria de les esmenes  ‘són les mateixes de la darrera dècada, per-
què les necessitats d’inversió en carreteres, trens, indústria o medi
ambient fa anys que esperen unes inversions que no arriben’, ha afir-
mat Aubà, que ha posat com a exemple la construcció de les variants
de Gandesa i Corbera d’Ebre, el pas a nivell soterrat de Móra la Nova
o la millora de l’accés a Amposta per l’N-340. També la finalització
de les obres del Pla de Restitució Territorial, la necessitat d’ajudes per
reindustrialitzar  les Terres de l’Ebre o la finalització de la gasificació
de la Ribera d’Ebre, entre altres.

Un miler de persones es van aplegar a Xerta en un concert soli-
dari per reclamar la llibertat de la presidenta Carme Forcadell,
nascuda en aquest poble, així com de la resta de presos polítics
i exiliats catalans. Els diners recollits es van destinar a
l’Associació Catalana pels Drets Civils. La convocatòria del ple
del Parlament per escollir el nou president de la Generalitat de
Catalunya va fer impossible que Roger Torrent, president de la
Cambra, i els diputats i exmembres de la Mesa, Joan Josep Nuet
i Lluís Guinó, poguessin assistir al concert com havien anunciat.
Tanmateix, el president Torrent va voler fer arribar unes paraules
que els assistents van escoltar emocionats. Neus Guiu, de la
Plataforma Free Junqueras, va llegir una carta de l’Assemblea de
Treballadors del Parlament per a la Defensa de les Institucions
Catalanes en què expressaven la seva solidaritat amb Carme
Forcadell i la seva família.

“Uns pressupostos de l’Estat que
maltracten les Terres de l’Ebre”

Un miler de persones reclamen
la llibertat de Carme Forcadell

ERC presenta 50 esmenes
I de la resta de presos polítics, en un concert solidari a Xerta

Paüls instal·la dos nous desfibril·ladors
externs automàtics

L’Ajuntament de Paüls ha instal·lat
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a la
zona esportiva de la piscina i al Casal
Municipal per atendre de manera immediata
qualsevol persona que tingui una aturada car-
díaca o certes arítmies cardíaques greus que
poguessin posar en perill la seva vida. Amb la
instal·lació d’aquests dos nous equips, Paüls ja
compta amb tres desfibril·ladors. El primer es
va instal·lar a la plaça Major al febrer de l’any
passat. Aquests aparells, molt senzills d’utilit-
zar, generen una descàrrega elèctrica que apli-
cada abans dels deu minuts de l’aturada car-
diorespiratòria pot reactivar la funció cardíaca.

Comproven que el tram de l'Ebre entre Xerta i
Miravet segueix net de caragol maçana

El tram alt de l'Ebre, entre la Ribera
d'Ebre i el Baix Ebre, es manté net
de caragol maçana, segons les pri-
meres prospeccions que han dut a
terme els Agents Rurals aquest
dimarts i dimecres. Durant dos dies,
dos agents del cos han resseguit
minuciosament els marges del riu,
entre Miravet i Benifallet i entre
Benifallet i Xerta, per detectar possi-
bles focus nous d'aquesta espècie invasora, després que se'n detectés i erradiqués
una, l'any passat, prop del Pas de Barca de Miravet.

El diputat Jordi Salvador i el senador Miquel Aubà.
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*AVUI DIVENDRES s’i-
naugura al Museu de la
Mar de l’Ebre l’exposi-
ció ‘Nusos mariners’,
que dona llum als nusos
més habituals per a la
gent de mar. 

*PEDRO HERNÁNDEZ
encapçalarà la candida-
tura a l’alcaldia de la
Ràpita pel grup inde-
pendent de Més Ràpita
a les properes eleccions
municipals del 2019.
Així ho ha fet públic
avui en un comunicat a
les xarxes socials.

*FREDERIC GISBERT,
un exagent d’assegu-
rances originari de
Santa Bàrbara, va ser
condemnat la setmana
passada per l’Audiència
Provincial de Castelló a
3 anys de presó en con-
siderar-se provats els
delictes “d’intrusisme i
estafa”, mentre va
exercir com a falç doc-
tor a una clínica d’estè-
tica de Vinaròs (Estetic
Medical Center).

Més 
noticies

L’Ajuntament de la Ràpita i el Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l'Ebre (COPATE) han començat aquest dimarts els tracta-
ments per controlar la població de mosquit tigre a la via pública.
Aquest és el tercer any que s'aplica un tractament específic en dife-
rents focus potencials per poder rebaixar la població d'aquest insecte i
pal·liar els seus efectes. Els treballs, que fins ara han donat bons resul-
tats, consisteixen a aplicar producte antilarvari en punts de reproducció
del mosquit, com en embornals amb aigua acumulada, algunes soques
d'arbres o fonts. Amb tot, l'àmbit públic suposa només entre un 20%
i un 30% del focus del mosquit tigre, mentre que el restant és per ai-
gües estancades en àmbit privat. Carlos Sanchis, regidor de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de la Ràpita, ha recordat que “Des de l’Ajunta-
ment podem actuar en l’espai públic i també recordar que el 70% de
la problemàtica s’origina en l’àmbit privat, per això demanem a la gent
que tinguin cura dels espais amb aigua, tapant amb teles mosquiteres
els dipòsits si no hi ha tapa, evitant les acumulacions, etc, per reduir
l’afectació, perquè cal tindre en compte que aquest mosquit és molt
molest i ha vingut per quedar-se, de manera que tot allò que fem per
reduir la població serà bo”.

La Ultra Clean Marathon passarà per l’Ametlla de Mar. 295 quilò-
metres, 7 etapes i 2.000 atletes. Així és la primera edició d’aques-
ta particular marató que es va iniciar el passat diumenge i al llarg
d’aquesta setmana està recorrent diferents punts de Catalunya
recollint residus pel territori. Avui divendres, la sisena etapa anirà
des del Delta de l’Ebre fins a La Cala.
Seran 42 quilòmetres per territori ebrenc dedicats a netejar les
deixalles marines de les llacunes litorals d’alt valor ecològic.
Aquesta etapa s’iniciarà a Món Natura, passant per Sant Jaume
d’Enveja, Deltebre, l’Ampolla, el Perelló fins a l’Ametlla de Mar.
Es tracta d’un repte ambiental i esportiu que té com a objectiu
disputar durant una setmana una marató cada dia, al mateix
temps que es redueixen residus en espais naturals, promovent així
mesures de conservació de la natura.

Tractaments per controlar 
la població de mosquit tigre

La Ultra Clean Marathon arribarà
avui divendres a La Cala

A la via pública, de la Ràpita

El concert de ‘Botifarra a Banda’ és avui divendres

A Alcanar, dins de les Festes de Maig

A causa de la previsió meteorològica, el concert "Botifarra
a Banda" de Pep Gimeno Botifarra junt amb la Banda
Municipal de Música d'Alcanar en el marc de les Festes de
Maig d'Alcanar, s'ajorna a l'últim cap de setmana de fes-
tes. 
El concert tindrà lloc avui divendres, 18 de maig, a les
22.30 h, a l'Escola Joan Baptista Serra d'Alcanar.
L’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de la Banda
Municipal d’Alcanar, ofereix un dels espectacles més
populars i reconeguts del cantaor Pep Gimeno “Botifarra”:
el recital BOTIFARRA A BANDA fusiona la música de
banda i la música tradicional.

Inversió de 300.000 euros en la millora
el camí de servei del canal Xerta-Sénia

El Departament d'Agricultura ha adjudicat les obres de millora del
camí de servei del canal Xerta-Sénia per 299.527 euros. Les obres,
que han de començar la setmana vinent, tindran un termini d'exe-
cució de quatre mesos. El director general de Desenvolupament
Rural, Oriol Anson, ha presentat aquest divendres el projecte als
alcaldes dels municipis afectats: Xerta, Aldover, Tortosa i Roquetes.
Amb una llargada de 22 quilòmetres i malgrat tractar-se d'un camí
de servei per al canal -que encara no ha entrat en funcionament
després d'una inversió de la Generalitat de més de 100 milions
d'euros-, es tracta d'una via transversal molt utilitzada per pagesos
i ramaders de la comarca per accedir a les seves finques, masos i
granges. L'objectiu de l'actuació és deixar una franja de cinc metres
d'ample apta per al trànsit

Pubilles
Majors de les
Festes de

Santa Bàrbara

AQUEST ANY A SANTA BÀRBARA hi ha dos àvies centenàries, Encarnación va ser la
primera en rebre el guardó el passat dissabte, en la imatge està acompanyada de la
seva família.

Júlia Roé i Alèxia Tomàs
són les Pubilles Majors
de les Festes 2018 de
Santa Bàrbara. La sort va
decidir que foren les
escollides d’entre les 25
noies que ostentaran
enguany el títol de Pubilles. L’acte de Proclamació va posar fi a un atapeït cap de
setmana festiu en honor a Santa Gregori.

SANTA BÀRBARA
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Martí Gironell i Gamero
(Besalú,1971). Escriptor i perio-
dista. Llicenciat en Filologia
Anglesa i en Periodisme, ha tre-
ballat a Ràdio Besalú, Ràdio
Olot, Catalunya Ràdio i TV3.
Col·labora habitualment en mit-
jans de comunicació com El Punt
Avui, El Món, El Mundo, Nació
Digital i la revista Sàpiens. Entre
els seus llibres publicats desta-
quen: El pont dels jueus (2007),
La venjança del bandoler, que va
guanyar el Premi Nèstor Luján de
Novel·la Històrica el 2008;
L'arqueòleg (2010); L'últim abat
(2012), i El primer heroi (2014).
El 2015 va publicar Strappo, la
novel·la de l'espoli del romànic
català, i el conte infantil El nen
dibuixat.
Avui ens presenta la seva darrera
novel·la "La força d'un destí"
(Editorial: Columna Edicions),
Premi de les Lletres Catalanes
Ramon Llull 2018 i el llibre més
venut d'aquest Sant Jordi.

ME: "La força d'un destí". Un
somni fet realitat on el protago-
nista, Ceferino Carrión, fuig de
l'Espanya franquista amb 25 anys
i s'embarca a bord d'un vaixell en
direcció als Estats Units. Un canvi
d'identitat, el somni americà fet
realitat però també la soledat, el
costat fosc i fred del triomfador.
Martí Gironell: Sí aquest és un
aspecte destacat de la novel·la.
He volgut fer entendre que l'a-
ventura de Ceferino Carrion per
convertir-se en Jean Leon no és
fàcil. Que arribar al capdamunt,
tenir èxit, sovint passa per un
camí llarg, ple de renúncies, sacri-
ficis i peatges cars de pagar. Però,

què estàs disposat a fer per com-
plir els teus somnis? Aquesta és la
interpel·lació que li faig al lector a
partir d'aquesta història que és
inspiradora i fascinant!

ME: Una història real, una vida
apassionant, pràcticament desco-
neguda, que cau per atzar a les
teves mans.
MG: Sí, totalment! Ara fa tres
anys en un dinar per parlar d'a-
daptacions literàries amb altres
escriptors ens van posar una
ampolla de Jean Leon sobre la
taula. I ens van dir que darrere
d'aquell nom, d'aquella marca hi
havia una història que es podia
adaptar a qualsevol format. Ens
van donar quatre detalls i ho vaig
trobar fascinant. Em vaig mirar els
meus companys de taula i els dic:
"Si ningú la vol, aquesta història,
me la demano!" Em van donar el
vist-i-plau i tres anys després el
resultat és La força d'un destí.

ME: Que és lo que més et va
atreure del personatge?
MG: La determinació, la fermesa,
la constància, la tenacitat, la força
interior del personatge per
empènyer i treballar per canviar el
seu destí.

ME: Un personatge amb una gran
empatia, respectuós amb la inti-
mitat dels grans del Hollywood
dels anys 50, discret... Seria
aquest l'estil “Chester” que el va
fer famós? 
MG: La discreció, la confidenciali-
tat, el secretisme, una gran mà
esquerra, dota de gent, observa-
dor, detallista... eren característi-
ques que li van permetre fer-se un

nom i un lloc en aquest
Hollywood on es van forjar els
mites. Va assimilar l'estil que li va
ensenyar Jimmy van Heusen, el
lletrista de Frank Sinatra, que tot-
hom el coneixia com a Chester. El
va adaptar i se'l va fer seu..

ME: Rita Hayworth, Liz Taylor,
Natalie Wood, Gary Cooper, Paul
Newman, Frank Sinatra. Joe
DiMaggio, Marilyn Monroe,
James Dean... Malauradament ja
no hi són però, el restaurant La
Scala, fundat per Jean Leon,
encara segueix?
MG: La seva filla Gigi el regenta
però no està en la mateixa ubica-
ció ni tampoc és el mateix establi-
ment que Jean Leon va fundar
amb James Dean. Aquell restau-
rant és irrepetible perquè ni l'èpo-
ca ni els personatges són els
mateixos.

ME: Les grans estrelles de
Hollywood, escriptors famosos,
polítics, gairebé tots van tastar la
cuina mediterrània del restaurant
de Jean Leon que va servir el que
seria l'últim àpat de Marilyn
Monroe.
MG: Aquesta era una de les parti-
cularitats del restaurant que ofe-
rien servei a domicili a les grans
estrelles, la comanda la duia el
mateix Jean Leon perquè era amic
d'aquestes celebritats. Amb
Marylin Monroe va establir una
relació que, segons explicava el
mateix Leon, va ser molt estreta i
van compartir secrets i confes-
sions. I aquella nit d'agost de
1962 ell li va portar uns fettucine
amb vi rosat, malauradament va
ser l'última vegada.

ME: En la teva novel·la "L'últim
abat” (Columna, 2012), inspirada
en el darrer abat de Sant Benet, et
vas tancar a una cel·la benedictina
per encabir-te en el personatge
però, amb “La força d'un destí”
has pogut comptar amb informa-
ció de familiars i de Jaume rovira,
enòleg de Jean Leon. Quin ha
estat el procés de documentació
més complex de totes les teves
novel·les?
MG: La força d'un destí està
ambientat en una època molt
recent i t'acosta a personatges molt
coneguts i novel·lar-ho era arriscat
però alhora era un repte. La sort és
que poder comptar amb testimonis
vius que coneixen part de la histò-
ria, és impagable. Una bona docu-
mentació és bàsica per fer que una
ficció històrica sigui versemblant.

ME: Un altre dels somnis de
Carrión fet realitat: el món del vi.
MG: Exacte! I va ser un enòleg
nord-americà que li va suggerir que
el vi que volia fer l'havia d'anar a
elaborar al Penedès. Jean Leon no
va parar fins a aconseguir que el
seu vi fos reconegut.

ME: Jean Leon va morir l'any
1996. Els seus fills continuen
amb el seu llegat?
MG: Els fills gestionen els seus res-
taurants a Los Angeles i a
Tailàndia. Les vinyes i la marca
Jean Leon les va vendre a Miquel
Torres i és Torres quin des de lla-
vors ha vetllat per engrandir la lle-
genda i la qualitat dels seus vins.

ME: “La força d'un Destí”, premi
Ramon Llull i el llibre més venut
d'aquest Sant Jordi. De tots els
teus llibres quin seria el teu
talismà?
MG: Dona! Sense El pont dels
jueus i l'èxit que va tenir jo no
hauria arribat fins aquí. Però grà-
cies a les altres novel·les he pogut
anar esmolant les eines literàries.
Això d'escriure és un ofici que
amb el pas dels anys mires de fer-
lo millor.

ME: La força d'un destí.... Quin
destí veus a Catalunya?
MG: Espero que a partir d'ara
puguem refer-nos i sortir-nos-en.
Sempre ho hem fet! Hem de creu-
re més amb nosaltres mateixos.

  

LA FORÇA D'UN DESTÍ

Martí Gironell
ESCRIPTOR I PERIODISTA

Marti Gironell amb l'escriptor Miquel Esteve que va presentar l'acte a la Secrets La Shop de l'Ampolla.

La Secrets La Shop de l'Ampolla plena de gom a gom

Properes presentacions a les Terres de l'Ebre:
25 de maig Tivissa/ 26 de maig Batea i 27 de maig Arnes

a la fira de la Mel (serà el pregoner).
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Els rumors ja són realitat. El CD Tortosa ja té president i
directiva. La setmana passada parlàvem de que ja existia
una candidatura i que seria oficial en aquesta. I així ha
estat. Però ara ja surten les primeres valoracions.
Dimecres, un aficionat em deia que la junta era la matei-
xa que l’anterior, que tan malament ho ha fet en el
darrer any. D’entrada, és un plantejament que pot fer-
se, tot i que s’ha de saber que hi ha canvis en la junta i
gent nova que s’incorpora. També cal recordar que l’ex-
president Arturo Llorca va assumir responsabilitats
acceptant que no havia encertat en les decisions que
s’havien pres durant la temporada. Potser l’assesora-
ment esportiu, amb bona voluntat, fou un desastre. Però
tampoc cal culpar a tota una junta per això. A més,
penso que a hores d’ara s’ha de valorar el poc interés
que ha hagut en trobar un relleu i la manca de col.labo-
ració perquè pugui aparèixer algú. Per tant,  no és el
moment de retrets. I si l’expresident, Arturo, està aju-
dant als companys per situar-se, per després fer un pas
al costat, és un acte de responsabilitat i que veure’l com
a positiu. A partir d’ara, primer equip i futbol base han
d’anar units i, d’entrada, en els primers dies, es desprén
il.lusió i ganes de tirar endavant una empresa que no
veia la llum. Toca sumar i treballar, des de la modestia, i
que el soci faci costat a la gent que ha donat vida al club.

Michel 

Nou president i nova junta

Fumata blanca a Tortosa. Se’n va anar Arturo, i va arribar
la gestora i d’aquesta va sortir un president com si fos art
de màgia. Ell és Victor Abella, que segueix els passos
d'Hernan Subirats, a la Rapitenca. Els dos tenen 39 anys i
són els que lideren la saba nova del futbol ebrenc, que en
menys d'un any ha donat un gir estratègic. L'arribada del
nou president i nova directiva dóna pau a un any que ha
estat d'una pel·lícula de terror. Per a mi la millor notícia és
el fitxatge de Xavi Cid  com a entrenador (ja ho vaig
avançar fa una setmana). Mai va deure sortir d'aquest
club. Ell donarà estabilitat esportiva i farà un equip com-
petitiu amb gent de la casa i esperar que els últims mohi-
cans que queden Dani Bel, Puig, Selu i Cristian se sumin
al projecte. Per a mi el Tortosa ha de començar des de
zero. Unir el futbol base, fer les paus i fer un filial. La con-
tinuitat de Nacho Pérez com a coordinador és ja un pas
important, gran entrenador, gran persona però ha de fer
fitxatges en la seva estructura, del càlibre de Nando
Crespo com a míster del juvenil. El Tortosa segueix viu, es
van acabar els somnis de la Tercera divisió, que van ser
d’èpoques passades i s'ha de assimilar que la Segona és la
categoria ideal per guanyar i gaudir. Una altra bona notí-
cia, per a mi, és que Lleixà entra a la directiva. Home savi,
que aquest any s’ha desgastat pels disgustos. Sort que té
una dona jove que li dóna pau. El nou president, Víctor
Abella, gran persona i molt humil, està il.lusionat. El seu
pare va néixer a Fredes; el meu, també. Els avanço que el
Tortosa la propera temporada quedarà entre els tres pri-
mers i sinó ascendeix millor. Sort president, sort Xavi Cid
en aquesta nova etapa i Visca el Tortosa. Per acabar valo-
rar a Don Arturo, que tot i marxar, segueix ajudant amb
el que es pot perquè el nou president i nova junta es
pugin situar. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Fumata blanca a Tortosa

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE
L’EBRE, a les 20.30 hores, transmissió del partit
Amposta-Catalònia. I, després, 22.30 h, Minut 91,
anàlisi de la jornada amb resums amb els gols dels

partits: Tortosa-Igualada, Amposta-Catalònia,
Ulldecona-la Sénia i Aldeana-Ampolla.

22.30 h

El Batea va perdre al camp del Reddis, dimecres, en partit de recuperació (3-1).
Un partit que es va decidir a la segona meitat. El partit era clau per evitar les com-
pensacions. La derrota deixa als terraltins en la tretzena plaça, amb 39 punts. El Mo-
rell, proper rival del Batea, és 12è amb 41. A hores d’ara, la dotzena plaça és de des-
cens pels descensos de Vilaseca, Valls i Tortosa, de la Primera catalana (3
compensacions). Les esperances són que el Vilaseca, a dos punts de l’Alpicat, pugui
acabar 14è i, d’aquesta manera, si no baixa el Llagostera en la promoció per salvar-
se a la Segona B i si puja l’Espanyol B, el conjunt tarragoní es podria salvar. Si això
passa, i si, a més, el segon classificat de Segona, ara a l’Amposta, guanyés la pro-
moció, les compensacions quedarien en una i, per tant, només baixaria el 14è, jun-
tament amb els quatre darrers que ja baixen. En qualsevol cas, s’esperen dues jor-
nades apassionants per resoldre les compensacions que poden haver-hi.

El Batea perd al camp del Reddis i es complica

Tal com vam avançar la
setmana passada, el CD
Tortosa ja tenia una candi-
datura que s’havia de fer
oficial aquesta setmana. I
ja és una realitat. El nou
president és Víctor Abella,
que ja havia estat directiu
en la junta els darrers anys.
Amb ell seguiran diversos
directius i cal comptar amb
noves incorporacions que
apuntalaran el nou projec-
te. L'objectiu és anar incor-
porant més efectius a la
junta, a mesura que avan-
ce la temporada, amb el
propòsit final de que
puguin existir relleus per a
properes campanyes.
Víctor Abella, que té 39
anys, ha manifestat que
assumeix la presidència per
desencallar el conflicte

directiu actual i per estima
al club i a la seua ciutat. 
D'altra banda, els directius
que havien informat que
volien deixar-ho, per can-
sament després dels
darrers anys, així ho faran
i, en aquest sentit, es pre-
veuen canvis en l’estructu-
ra de la nova junta.
L’expresident Arturo Llorca
està vertebrant la transició,
només per ajudar a la nova
directiva i al nou president
en la nova organització de
l'entitat. 
Pel que fa al nou entrena-
dor del primer equip, Xavi
Cid (fins aquesta tempora-
da al Camarles) serà el
mister. 
Falta confirmar el seu
segon que interessaria que
fos Nando Garcia, tècnic

que aquesta lliga acaba la
seua etapa al Catalònia i
que, no obstant, té altres
propostes. 
Amb tot plegat, es solucio-
na la incertesa que ha exis-
tit en els darrers dos
mesos, amb uns nous
plantejaments, que seran
més austers, evitant erra-
des comeses en el passat, i
amb un projecte més loca-
lista pel que fa a jugadors
intentant que el primer
equip  sigui competitiu a la
Segona catalana però
sense haver-hi una priori-
tat definida per buscar el
retorn immediat a la cate-
goria que es perd enguany.
Pel que fa al futbol base,
línia també continuista, a
nivell esportiu, amb Nacho
Pérez com a coordinador. 

Víctor Abella, nou president del Tortosa

NACHO PÉREZ SEGUIRÀ COM A COORDINADOR DEL FUTBOL BASE

Xavi Cid serà l’entrenador del primer equip

L’Ascó acaba setè,
amb 60 punts

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, després de més
de 5 mesos, va guanyar
a casa. Va fer-ho contra
el Santfeliuenc en la
darrera jornada del cam-
pionat (2-1). Els de
Castillejo han acabat la
lliga en la setena plaça,
amb 60 punts. Ja cal
pensar en la propera
temporada.

El Tortosa visitava l’Ando-
rra, dissabte passat. Va fer-
ho amb 12 jugadors del pri-
mer equip i diversos cadets
del B. I amb Selu sensacio-
nal i amb gol de Didí de fal-
ta, es va endur els tres punts
del Principat (0-1). Bona
feina de l’equip i un premi a
tantes setmanes de pati-
ment i de dificultats. És cert
que la temporada ha estat
per oblidar i que el cúmul de
despropòsits l’han presidi-
da, però cal destacar també
l’orgull dels jugadors que es
van desplaçar.
Demà dissabte el Tortosa rebrà la visita de l’Igualada

(18h). Serà la darrera jornada a casa. El campionat s’aca-
barà a la Ràpita, el cap de setmana següent.

Es va anar a Andorra...
i es va guanyar (0-1)

CD TORTOSA

La Rapitenca va perdre per golejada contra un rival en
zona de descens, el Bellvitge (0-6). El resultat, i sobretot la
imatge que va oferir l’equip, van ser alarmants. És cert que
la debacle no eclipsa una segona volta de somni però real-
ment va fer mal. A més, hi havien socis que estaven indig-
nats per l’actitud del tècnic, fora de banqueta i repenjat de
la tanca publicitària. Isaac Fernández, el tècnic que no ha
estat renovat per la temporada vinent, demanava “discul-
pes a tots plegats perquè ell era el principal responsable
perquè no havia sabut fer estar dins del partit a l’equip”
Sobre la seua actitud passiva, Isaac deia que “no vull dir-
ho públicament però aquest cap de setmana vaig viure un
problema personal greu i realment em va afectar. I els en-
trenadors cal veure que som humans. Potser el millor, per
aquest problema, hagués estat no venir. Però jo entenia
que si no acudia al partit, podia propiciar que es parlés que
era perquè no renovo. No és així i lamento si hi ha gent
que s’ha molestat però el principal motiu és un tema per-
sonal que em preocupa. No és per un tema esportiu, per-
què no renovi”. 

Desfeta 
a la Devesa (0-6)

UE RAPITENCA

Víctor Abella, nou president.

Selu, porter del Tortosa.
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El diumenge 27 de maig, a l’Aube
de Jesús i Maria tindrà lloc el II Tor-
neig femení benèfic per la Lliga Con-
tra el Càncer. Aleix Franch, coordina-
dor de la UD Jesús i Maria,
organitzador de l’esdeveniment, deia
que “és un torneig que el seu nom ja
ho diu tot. Torneig per promocionar
el futbol femení i, com no, amb la
millor manera per fer-ho, per una
bona causa perquè els beneficis ani-
ran destinats per la lliga contra el
càncer de Deltebre”. Això serà  el
diumenge dia 27. 
Abans, aquest cap de setmana,

concretament deà dissabte dia 19 de
maig, a l’Aube de Jesús i Maria, es
farà la I edició de la "COPA DELTA-
FIRA 2018", torneig de futbol 7 en
catgoria benjamí. 
El torneig es disputarà durant tot el

dia. L’inici serà a les 9.45 del matí i la
final està prevista a les 19 h i l'entre-
ga de premis a les 19.30 h. Aleix re-
marcava que “tindrem la sort de
veure grans equips com Levante, Vi-
lareal. Girona, Nàstic, Primer To-
que...entre d'altres”.

II Torneig femení benèfic per 
la Lliga Contra el Càncer

A JESÚS I MARIA. EL DIA 27. ABANS, DEMÀ, TINDRÀ LLOC EL TORNEIG BENJAMÍ COPA DELTAFIRA

Demà es disputarà el torneig DeltaFira. I el 27 el femení solidari.

El TOP-4 cadet femení
d’handbol es juga a Tortosa

Aquest cap de setmana, al pavelló de Ferreries

Aquest cap de setmana
Tortosa acollirà el TOP-
4 d’handbol cadet de
Primera catalana. El
pavelló de Ferreries
serà l’escenari de la
fase decisiva per conèi-
xer el campió. Els
equips participants
seran el CH Canovelles,
el H. Palautordera
Salicru, el KH7
Granollers Sporting i el
CE Tortosa.
l dissabte tindran lloc
les semifinals. A les 17
h s’enfrontaran el CH
Canovelles i el H.
Palautordera Salicru,
mentre a les 19h ho
farà el CE Tortosa i el
KH7 Granollers
Sporting. El diumenge
es disputaran els partits
pel tercer i quart, a les
11 h, i la final serà a les
13 h.
Magí Marqués, president del CE Tortosa, admetia que “sabem de la
dificultat i el potencial dels planters dels clubs al que ens enfrontem
però estem preparats i il.lusió no ens en falta. Hi ha una gran plantilla
i moltes ganes de competir. Poder celebrar el TOP-4 a Tortosa és una
bona manera perquè es pugui veure el nivell del territori”.
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El Camarles va perdre al camp de la Pobla B (2-1). Se-
gons el tècnic Xavi Cid, “va ser un típic partit de final de
temporada, per part nostra. Vam començar totalment
desconnectats i al quart d’hora ja perdíem 2-0. El partit,
després, es va equilibrar; vam reaccionar però va ser de
forma descoordinada en la pressió. Ells, a la contra, van
fer més sensació de perill. A la represa, vam millorar i ja
vam pressionar més amunt. Rosales, a centrada d’Arnau,
va marcar el 2-1. Vam intentar-ho i vam insistir, però no
vam poder empatar. El partit ja va tenir moltes interrup-
cions i també cal dir que l’àrbitre va ser permissiu amb l’e-
quip local, en aquest sentit”. 
El tècnic lamentava “l’actitud dels primers 15 minuts

quan ells, més posats perquè volien guanyar per assegu-
rar la permanència, ens van superar sobradament. Que-
den dues jornades i intentarem estar més posats durant
els 90 minut, no ja reaccionant quan perdem 2-0”. Xavi
Cid acaba la seua etapa al Camarles, una vegada finalitzi
el campionat. 
La propera serà a Tortosa, on d’entrada ja hi ha un

acord per tornar per entrenar el primer equip la tempora-
da vinent, per iniciar un nou projecte, a la Segona catala-
na. 
El Camarles rebrà diumenge vinent el Vendrell i en la

darrera jornada del campionat de lliga visitarà el camp de
la Canonja. 

El Camarles cau al camp de la
Pobla de Mafumet

ELS LOCALS REFERMEN LA PERMANÈNCIA (2-1)

El Catalònia va guanyar l’Hospitalet (5-1) però, malgrat
això, a manca de dues jornades, confirma el descens. Se-
gons el tècnic Nando Garcia, “amb els darrers resultats i
la derrota al Morell tot estava molt complicat. Ho hem in-
tentat però la reacció, en forma de resultats, ha arribat
tard en la segona volta”. Del partit, Nando deia que
“vam començar molt bé, fent Jordi i Marc dos gols. Però,
posteriorment, l’Hospitalet va assolir el 2-1 i, tot i que en
quant a criteri de joc vam estar prou bé, ja no es va jugar
amb la intensitat de l’inici. Al descans vam parlar-ho i vam
fer 3 canvis. Es va millorar pel que fa a la intensitat i es va
poder encarrilar el partit. L’Hospitalet va tenir la seua op-
ció per poder entrar en situació amb un penal que no fou
xiulat. Després van venir els altres gols fins el 5-1”. Cosi-
do, Lluís i Escoda van marcar els gols a la represa. Nando
no seguirà. Ja va anunciar-ho, si es baixava. El tècnic pot
tenir en breu un parell de propostes d’altres clubs. Els ru-
mors sobre el proper entrenador del Cata ja han sorgit en
noms exjugadors com Albert Forcadell o Lluís Fornés.  

El Cata consuma el descens

TOT I GOLEJAR A L’HOSPITALET (5-1)

La Cava va guanyar a Ulldecona i s’allunya del descens
directe (2-3). Ara ha de buscar evitar compensacions. El
partit a Ulldecona va ser trepindant. L’Ulldecona, amb 3
juvenils, un d’ells Oriol a la porteria, va estar viu i es va
avançar amb el gol de Moha.  Amb l’1-0, la Cava va pas-
sar a dominar i més va fer-ho quan l’Ulldecona es va que-
dar amb deu. Sani, davanter dels caveros, va marcar un
golàs que fou l’empat. A la represa, el partit va estar
obert. Oriol va salvar ocasions visitants, fins i tot un pe-
nal, i a la contra, l’Ulldecona feia sensació de perill. Arran
d’una indecisió de la defensa cavera, el pichichi local, Na-
cho, va marcar el 2-1. L’Ulldecona es va quedar amb nou
i la Cava amb deu. S’arribava al final però una acció a pi-
lota aturada va significar el gol de l’empat, de Sani. En
temps afegit, arran d’un córner, José Mari va marcar un
gol d’or que fou el 2-3 per a la Cava. 

La Cava manté la il.lusió

2A CATALANA. TRIOMF A ULLDECONA (2-3)

L’Ampolla va guanyar a a casa contra el Jesús i
Maria en un partit obert (3-2). L’equip segueix lí-
der, a manca de dues jornades i a dos punts del
Móra la Nova, amb l’objectiu de ser el campió.
Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, deia que “va
ser un partit molt interessant en el que en els pri-
mers 30 minuts vam dominar, fent Samu dos gols
i tenint nosaltres altres ocasions clares. Però arran
d’una indecisió nostra, el Jesús i Maria va fer el 2-
1 i el partit va igualar-se, fins el descans. A la re-
presa, el Jesús i Maria, en una contra, va empatar.
Va ser una falta a favor nostre i del rebuig es va
originar la contra. No vam estar atents i contu-
dents defensivament per evitar-la. Posteriorment,
el partit va obrir-se molt. Gallego va marcar el 3-
2 i va fer un altre gol que fou anul.lat. El ritme del

partit, ja amb les interrupcions amb els canvis, es
va frenar i al final victòria davant d’un bon rival.
Seguim a prop de l’objectiu”. 
Per la seua part, Ito Galve, director esportiu del

Jesús i Maria: “va ser un partit que afrontàvem
amb moltes baixes. Dos juvenils van ser titulars.
L’Ampolla es va posar aviat amb el 2-0 i semblava
que no tindriem opcions d’entrar en el partit, però
vam fer-ho abans del descans, amb el 2-1. A la re-
presa, amb un altre juvenil al camp, vam empatar
i llavors va haver un penal clamorós dins de l’àrea
local que l’àrbitre no va voler xiular. D’una possi-
bilitat del 2-3 es va passar al 3-2, acte seguit. Tot
i la derrota, molt contents. Vam plantar cara al lí-
der al seu camp i acabant amb 5 juvenils. Aquesta
és la línia a seguir”

L’Ampolla va guanyar el Jesús i Maria (3-2)

3A CATALANA. VICTÒRIA DEL LÍDER, EN EL SEU OBJECTIU DE SER CAMPIÓ

La Sénia va guanyar al camp del Reddis i és sisena, a
dos punts de la cinquena plaça, que serà l’objectiu en les
dues jornades que manquen (2-4). Segons el tècnic Serra-
no, “tot i les baixes de Kevin, Isaac i Albert, l’equip va
respondre molt bé, sobre tot a la primera meitat quan va
fer un partit molt complet, controlant el joc i tenint molta
pilota, a més de ser efectius amb les ocasions amb dos
gols en els primers deu minuts de Callarisa fruit de dues
bones jugades col.lectives. Amb un gol fantasma el Red-
dis va marcar però acte seguit Pol, amb un gran llança-
ment de falta, va establir l’1-3. I abans del descans, Capi
va fer l’1-4”. A la represa, segons el tècnic, “vam baixar
una mica i el Reddis va empènyer més amunt, marcant el
2-4. Vam passar per una fase complicada en la que ens
vam fer enrera i un gol de Reddis hagués ajustat molt el
marcador. Però passats uns 15 minuts, amb més espais, ja
vam poder sortir del darrera i contraatacar disposant d’o-
casions”. Serrano valorava la victòria, “ens permet estar
en la sisena plaça, empatants amb el proper rival, l’Ullde-
cona, i amb ganes i il.lusió de poder lluitar per la cinquena
plaça en les dos jornades que falten”. L’entrenador, que
s’enfrontarà a l’equip de la seua població, valorava l’apor-
tació del porter Andreu, “va estar molt bé, donant i trans-
metent segurerat. Molt important i cal destacar-ho per-
què no juga habitualment i va complir sobradament”.
Amb el Reddis van debutar ells jugadors fitxats darrera-
ment com és el cas de Yuri (Flix) o Aleix Martí (Olimpic). 

L’objectiu és la cinquena plaça

LA SÉNIA VA GUANYAR AL CAMP DEL REDDIS (2-4)

El Batea va perdre amb el líder, el Cambrils Unió (0-5).
Els terraltins van recuperar dimecres el partit pendent al
camp del Reddis (vegeu plana 16). Contra el líder, el duel
no va tenir molta història. Amb una tempesta espectacu-
lar a la primera meitat, el Cambrils Unió va anar per feina
i es va avançar aviat amb el 0-2. El Batea no podia entrar
en situació davant d’un rival que sabia el que volia i el que
havia de fer. L’equip terraltí, a més, va estar poc agressiu
i el Cambrils va ser molt superior. Poc abans del descanss,
es va produir l’única ocasió local, amb un gol anul.lat per
l’assistent a Joel Marigot, per fora de joc. A la represa,
aviat, el líder va sentenciar amb el 0-3 i, posteriorment, ja
sense tempesta metereològica, va jugar a plaer, dominant
i tenint altres ocasions, a més dels dos gols que van com-
pletar la golejada. El Batea, en lluita per evitar compensa-
cions, visitarà el Morell i després rebrà l’Hospitalet. 

El líder no dóna opció al Batea

EL CAMBRILS UNIÓ VA VÈNCER PER 0-5

L’Amposta va guanyar al camp del Gandesa i, d’aquesta
forma, assegura la segona plaça i segueix a dos punts del
líder Cambrils Unió (0-1). El partit va ser molt igualat,
amb alternatives. A la primera meitat, l’Amposta, que te-
nia 3 baixes per sanció, va pressionar dalt i va dificultar el
joc dels locals. Amb els minuts, l’Amposta va jugar més en
camp contrari i va avisar amb dues ocasions. Llavors es va
produir la incidència a la zona de banquetes quan els lo-
cals van considerar que el tècnic visitant va impedir el
llançament ràpid de banda del Gandesa que hagués sig-
nificat una contra gandesana. El mister del Gandesa es va
mostrar molt crispat amb Albert Bel per aquesta acció.
Fins el descans, el partit va seguir igualat i sense pro-

funditat pels dos costats. A la represa, el Gandesa va fer
un pas ferm. Va tenir més la pilota i va buscar obrir el
camp, arriscant. El Gandesa va idposar de dues situacions
amb possibilitats, com una jugada de Cristian o una re-
matada de Galera. L’Amposta va haver d’endarrerir-se
però, a la vegada, amb els riscos del Gandesa, disposava
de més metres per davant. Així va alertar amb dues con-
tres, amb un Carles imperial. S’arribava al final i els gan-
desans eren els que més insistien. Però no van marcar i en
temps afegit una contra liderada per Carles, amb força i
potencia, va servir perquè Felipe fes el 0-1. Gol que asse-
gura la promoció. El Gandesa, que necessitava guanyar,
acabarà la lliga lluitant per una històrica tercera plaça.

L’Amposta assegura la promoció
d’ascens amb el triomf a Gandesa

0-1, GOL DE FELIPE, AMB CONTRA DE CARLES (92’)

Sobre la incidència a la zona de banque-
tes del camp de Gandesa, en la recta final
de la primera meitat, en el partit de diu-
menge contra l’Amposta, Albert Bel, tècnic
de l’Amposta, manifestava que “vull dei-
xar clar que va ser una acció molt ràpida i
no tenia cap intenció de tocar la pilota.
Quan a Corella li va marxar el control, jo
vaig fer un pas avant instintivament fins al
límit del terreny de joc per donar instruc-
cions amb el braç aixecat, perquè tanques-
sin en defensa aquella situació, és llavors
quan em passa una pilota pel davant i la
rosso amb els dits en l'acte reflex del moment. No va haver-hi cap ma-
lintenció en tallar el joc. Demano disculpes al tècnic del Gandesa, a l’e-
quip i a la seua afició per si es va malinterpretar la meva acció". 

“Va ser un acte reflex sense pensar”

ACLARIMENTS DEL TÈCNIC DE L’AMPOSTA

Albert Bel, tècnic de l’Amposta.
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El Móra la Nova va golejar al camp d’un Pinell amb urgències per sortir del descens. Però
els moranovencs volen posar pressió al líder en el seu intent de ser campions. I van acabar
guanyant amb solvència, amb pòquer de gols de Yassine (0-4). Segons Blai, delegat del
Pinell, “primera meitat igualada, amb opcions nostres fins i tot per avançar-nos en el mar-
cador. Però a la represa, com ens ha passat en altres partits, davallada física i el Móra la
Nova que va saber aprofitar-ho per encarrilar i decidir el partit”. Blai, amb ironia, sobre la
davallada de la segona meitat, informava que “això és degut als grans entrenaments que
està fent l’equip i també a la quantitat de jugadors que hi assisteix...el resultat aquí està”.
Lizaso, del Móra la Nova: “la primera meitat va ser complicada, feia molt de vent i el vam
tenir en contra. A la represa, amb el vent a favor, tot va ser diferent i vam poder obrir el
partit. Destacar els quatre gols de Yassine, importants per ell per la confiança cara el gol
després de no haver-ne pogut tenir tanta en les darreres jornades. El Pinell va lluitar però
a la represa vam ser superiors. M’agradaria molt que el Pinell tingui sort i es pugui salvar”. 

El Móra la Nova també vol ser campió

3A CATALANA. VA GOLEJAR AL CAMP D’UN PINELL EN ZONA DE DESCENS (0-4)

El Sant Jaume va empatar al camp del Perelló. Segons Molinos, tècnic local, “partit per
oblidar. En general, no vam estar gens bé, amb poca intensitat. No ens va sortir res. Per
destacar, els dos gols de Flox, un de falta. Penso que la junta i l’afició es mereixen més del
que l’equip està oferint ara. Sabem que no és fàcil estar motivats a n’aquestes altures de
la lliga però per respecte a l’entitat i a l’afició ho hem d’estar. Hem de buscar millorar i aca-
bar bé en els dos partits que manquen”. Per la seua part, Xavi Llorach, del Sant Jaume,
deia que “l’empat era el més just i per nosaltres fou important tornar a puntuar després
de sis jornades sense fer-ho. Va ser una jornada que vam afrontar amb moltes baixes entre
sancions i comunions. Vam anar amb 12 i amb un porter, el del juvenil de primer any que,
a més, va lesionar-se al minut 70. Llavors es va posar un jugador de camp sota els pals i,
en la primera falta, ens vam fer∫ el 2-1. Però cal destacar que va posar-se i que va complir.
Nosaltres ens havíem avançat amb un gran gol de Manel i avançada la represa vam em-
patar arran d’un penal que va transformar Eric. Buscarem ara acabar el millor possible”.

Perelló i Sant Jaume empaten

UN JUGADOR DE CAMP VISITANT ES VA HAVER DE POSAR SOTA ELS PALS (2-2)

El R. Bítem va guanyar l’Aldeana en un partit marcat pel
vent en què els locals al primer temps van tenir-lo a favor.
I a l’Aldeana li va costar adaptar-se i sortir del darrera. Els
locals van disposar de més opcions, fent Emili l’1-0. Ja a
les acaballes de la primera meitat, una bona contra va su-
posar l’assistència d’Emili i la rematada de Dani Porcar. Era
el 2-0. “Aquest gol va ser important, poc abans del des-
cans”, deia Parra, tècnic local que afegia que “a la repre-
sa, arran d’una bona jugada, Dani va culminar amb quali-
tat el 3-0. Posteriorment, l’Aldeana va pressionar molt i, a
més del gran gol d’Àlex, va tenir altres opcions. No va po-
der ajustar el marcador i a la contra, al final, Campa va es-
tablir el 4-1 definitiu. Una diferència massa àmplia però
l’equip, ben posat, va tenir efectivitat”. Bartolo, de l’Alde-
ana, deia que “a la primera meitat, amb el vent en contra,
ens va costar molt. Malgrat reaccionar a la represa, no
vam poder entrar en el partit i vam acabar rebent el 4-1”.

El R. Bítem goleja l’Aldeana

PARTIT MARCAT PEL VENT I ELS BONS GOLS (4-1)

El Santa Bàrbara, amb 3 victòries seguides, està fent un
gran final de lliga. És novè. Cas contrari de l’Alcanar que ara
és setè. Robert Avinyó, un dels tècnics del S. Bàrbara, deia
que “vam començar molt posats i penso que, en global,
vam ser els dominadors del partit aconseguint un ampli 4-1
que premia la feina de l’equip. Vam intentar decidir aviat i
no cometre errades al darrera i, així, no permetre que l’Al-
canar pugués contraatacar. Ells van tenir les seues opcions
però nosaltres vam estar molt ferms en defensa. Portem 11
gols en 3 jornades i 3 en contra. Això significa que el treball
de Mario i meu està sortint com teníem previst”. David Bur-
gos, de l’Alcanar: “el Santa Bàrbara va guanyar merescuda-
ment perquè va ser més efectiu i va tenir més encert. A no-
saltres no ens beneficia un camp petit i, a més, ens costa
molt finalitzar les ocasions creades. També arroseguem al-
tres circumstàncies que es noten. Però no cal fer valora-
cions. Felicitar el Santa Bàrbara per la seua justa victòria”. 

Bones sensacions del Santa

VA GUANYAR A L’ALCANAR (4-1)

Joan Subirats, tècnic del Godall: “ja hem assegurat la per-
manència i cal destacar la feina dels jugadors. Estic molt
agraït. Godall, un poble petit, seguirà competint a Tercera”.
Del partit, Joan deia que “va començar amb molta igualtat
però amb els minuts vam ser superiors, mereixent més gols
al descans que el que havia marcat Balada. A la represa, Re-
olid va aturar un penal i, acte seguit, Balada va fer el 2-0 i
després, ell mateix, va marcar el 3-0. L’Arnes va ajustar el
marcador però, amb espais, vam tenir més ocasions, assolint
Eric el 4-1”. Roger, de l’Arnes: “vam començar bé, amb un
parell d’opcions, però després, amb els minuts, el Godall va
guanyar metres, fent l’1-0. L’equip, amb els darrers resultats
li costa creure en ell mateix, i li falta ànima, a més de les bai-
xes que teníem diumenge. A la represa vam millorar però de
l’1-1, amb un penal, no vam transformar-lo i vam passar al
2-0. Acte seguit el 3-0 ja va sentenciar. Hem de guanyar els
dos partits per tenir opcions. Ho tenim complicat”. 

El Godall confirma la permanència

VA VÈNCER A L’ARNES (4-1)

Robert Costa, del Corbera: “la victòria referma la bona
línia (5 victòries en 7 jornades) i permet salvar la categoria
i poder gaudir dels dos partits que manquen”. Del derbi
amb el Vilalba, Robert comentava que “ells van venir molt
conservadors i esperant alguna errada nostra per crear op-
cions. Així van marcar el 0-1. Nosaltres controlàvem el joc
i teníem ocasions però sense encert. Fins a la represa quan
aviat vam fer l’1-1. En les següents ocasions que vam crear,
sí que va haver encert i Jordi, inspirat, va decidir amb dos
gols. Tot i el segon gol del Vilalba, victòria merescuda”.
Abdul, del Vilalba: “el Corbera va ser just guanyador. No-
saltres, tot i marcar Quim el 0-1, vam fallar ocasions per
decidir a la primera meitat. A la represa, al primer minut,
empat local. I amb l’1-1, 20 minuts de desastre nostre ens
van comdemnar amb la remuntada del Corbera, amb el 3-
1. Després vam fer el 3-2. Hem d’estar més concentrats i
amb més ganes, sent conscients que ens va el descens”. 

El Corbera certifica la salvació

VA SUPERAR A UN NECESSITAT VILALBA (3-2)

El Roquetenc, més encertat

L’OLIMPIC CEDEIX UNA DERROTA A CASA (1-3)

Subi, de l’Ametlla, “a la primera meitat vam jugar amb
poca intensitat. Vam dur el pes del joc però les pèrdues
que vam tenir les va aprofitar el Masdenverge per sortir a
la contra i fer els gols. Tot i rebre el 0-2, a la represa vam
estar millor i vam tenir possibilitats per entrar en el partit.
També cal dir que l’àrbitre ens va perjudicar amb dos pe-
nals no xiulats al nostre favor i un tercer que va ser dub-
tós. A més, ens va anul.lar un gol”. Des de Masdenverge:
deien que “vam fer un molt bon partit, ens va sortir bé el
plantejament d’esperar tancats i buscar la contra. Així va
venir el 0-1. A la represa vam seguir igual i en una altra
contra vam decidir amb el 0-2. Victòria molt important i
amb molt de treball perquè l’Ametlla va apretar molt a la
segona meitat”. Els tres punts són vitals per al Masdenver-
ge que es distancia del descens directe però encara ha
d’estar alerta per si hi ha una compennsació i, d’aquesta
forma, en baixen tres.

Oxigen per al Masdenverge

3 PUNTS D’OR PELS D’AITOR (0-2), A L’AMETLLA

Andreu Cano, de l’Olímpic: “partit amb poca història en el
que vam tenir nombroses baixes i en el que vam donar mi-
nuts a jugadors que en tenien menys fins ara i també vam fer
diverses proves, amb fins a cinc juvenils que van jugar. Co-
mentar que Joaquim, amb 18 anys, va ser titular i va marcar
el gol. A la primera meitat vam estar bé, penso que un xic mi-
llor que el Roquetenc i mereixiem més que l’1-1. A la represa,
ja vam cometre massa errades no forçades i el cert és que ells
van saber aprofitar-ho i van estar millor, assolint la victòria”.
Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “dues cares
diferenciades de l’equip, feble a casa i efectiu fora on porta
3 victòries segiuides. Primera meitat igualada però amb més
opcions del Roquetenc. I a la segona, amb l’1-1, més posses-
sió nostra i, amb els minuts, més arribades fins al final, amb
bona resposta física, quan l’1-3 va sentenciar”. Mimoun, el
pichichi Camarero i Quim van marcar els gols roquetencs.  El
Roquetenc rebrà demà el R. Bítem, en el derbi.

El FC Ascó no tindrà filial la temporada vinent

Comunicat del FC Ascó:
La Junta Directiva del Futbol Club Ascó ha pres la decisió de donar per finalitzada

l’etapa de l’equip amateur que milita a la Quarta Catalana.
La temporada 2018 / 2019 el Futbol Club Ascó no inscriurà l’equip a la competició.
Amb aquesta decisió donem per finalitzada una etapa que no ha arribat a l’èxit que

el club desitjava. No obstant cal remarcar l’extraordinària feina feta per tots els entre-
nadors que han dirigit a l’equip durant aquest darrers anys, i en especial al Srs. Jordi
Roca i Òscar Colat. La seva professionalitat i educació no genera cap dubte, i des del
meu nom i el de la resta de la família que forma el Futbol Club Ascó, volem desitjar-

los una fructífera vida esportiva i personal. Sabem que
els resultats no han sigut justos amb les hores que hi heu
dedicat. No és un adéu, és un fins aviat.
Com ja hem dit, el Futbol Club Ascó, inicia un nou ca-

mí en el qual el futbol base és la pedra angular.
Optimitzarem recursos perquè els nostres jugadors

gaudeixin d’una millor qualitat quant a la seva formació esportiva i personal.

Junta Directiva del Futbol Club Ascó
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4A CATALANA. UN GOL DE NICO (78’) VA VALDRE L’ASCENS EN UN PARTIT QUE FOU UNA FINAL (1-0) DIUMENGE 20 DE MAIG

El Flix va guanyar l’Amposta B i, d’aquesta manera, puja de categoria (1-0). L’Amposta, després de ser líder en mol-
tes jornades, es va quedar fora de l’ascens en la darerra jornada. Cal destacar que el partit va ser una festa del futbol
ebrenc. Unes 600 persones a la Ventonella. Gran ambient. I gran esportivitat. Les dues aficions van animar als seus
equips però no va haver cap mena d’incidència. Pel que fa al partit, el Flix a la primera meitat va tenir més protago-
nisme; amb el seu joc directe, va crear dificultats a un Amposta que es va haver de defensar més enrera i que no va
tenir la pilota, tal com li agrada. Malgrat això, Moreso,
porter ampostí, i els centrals visitants van estar molt cen-
trats i van contrarrestar el perill local. L’Amposta va arribar
poc però quan va fer-ho va ser amb intenció. Així Òscar va
tenir la gran ocasió que va evitar Javi, porter local. Moreso
també va evitar en dues ocasions rematades locals. 
A la represa, la dinàmica va canviar. L’Amposta va fer un

pas avant i va dominar més la pilota. No va crear grans
ocasions excepte dos trets exteriors, però va tenir més con-
trol davant d’un Flix que tot i disposar d’un parell d’oca-
sions aillades i reclamar dos penals, no estava còmode. Se’l
veia cansat. No obstant, sobre la mitja hora de joc del se-
gon temps, el partit va tenir un altre punt d’inflexió. El Flix,
amb el cor, va recuperar altre cop el control del partit. I
l’Amposta, inconscientment, va fer-se enrera. Llavors va
arribar el gol del local Nico. La Ventonella va embojir.  Els
intents ampostins posteriors ja foren infructuosos i el Flix
va assolir el triomf, el campionat i l’ascens. Era una final.
Necessitava la victòria i va aconseguir-la. L’Amposta B
haurà d’esperar que no baixen la Cava i Batea per pujar.

El Flix guanya l’Amposta B i puja de categoria

Diumenge 20 de
maig se celebrarà la
primera edició de
l’#Orgullosa a l’Ebre;
una jornada que vol
donar a conèixer el ni-
vell 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 prac-
tiquen o el volen prac-
ticar. Aquesta jornada
que començarà a les
10h i acabarà a les 19h tindrà lloc a l’estadi Municipal Jo-
sep Otero de Tortosa. Durant el matí es faran 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 Te-
rres de l’Ebre que s’enfrontarà al CF Cambrils i al FC Bar-
celona B.

Els dies 12 i 13 de
maig, s’ha celebrat a
Trasona (Astúries), la
XXVI Edició de la
Copa Primavera.
El Club Nàutic
Amposta, va des-
plaçar als equips ale-
vins I infantils.
Per part del C.N.
Amposta, els resultats
a destacar van ser: Medalla d’or: 4x en categoria infan-
til, amb Nico Vatamaniuc, Sebastià Cano, Aleix Rangel i
Alexander Delgado. Medalla de plata: 2x en categoria
infantil, amb Nico Vatamaniuc, Sebastià Cano. D’altra
banda, els resultats del Club de Rem Tortosa van ser:
Final A en skif de l’aleví Max Guez, 6è lloc
Final A 4X IM de Pau Simó, Jaume Jin Riera, Mario
Chavarria, Clement Guez, 4rt lloc Final A en skif del
benjamí Àxel Gas, 5è lloc.
La pròxima regata a celebrar, serà el Campionat de
Catalunya per a totes els categories, que es
celebrarà al Llac de Banyoles del 25 a 27 de maig.

Copa Primavera

REMA LA PROVA DE PENYAGOLOSA

Ragna Debats, campiona del món de trial

Ragna Debats, inte-
grant de la Cameta
Coixa de Miravet, es
va proclamar  cam-
piona del Món de
Trail de la IAAF. Ho
va fer després de
dominar des del
principi la prova de
Penyagolosa, a
Castelló, que va
comptar amb 2000
corredors. Xifra
històrica, ja que també es va disputar els Campionats d’Espanya de muntanya-trail
running.
Ragna corria com a representant d’Holanda, i va anar sempre al capdavant fins a arri-
bar en solitari a la meta, situada al santuari de Sant Joan de Penyagolosa, a uns 1.300
metres d’altitud. Va completar un recorregut de 85 quilòmetres amb 5000 metres de
desnivell acumulat, en un temps de 9 hores i 55 minuts. Va completar el podi Laia
Canes, segona, amb 16 minuts i 11 segons, i la francesa Claire Mougel, tercera, que
ho va fer a 20 minuts i 23 segons (notícia d’ebredigital.cat).

A LA ULTRA TRAIL ESTELS DEL SUD

El fort temporal va marcar
l’Ultra Trail Estels del Sud,
que va obligar a neutralitzar
el tram final del recorregut.
Javi Llamas i Feliciana
Orquiola es van imposar en
aquesta exigent prova de 105
quilòmetres i més de 5.000
metres de desnivell positiu.
La participació va tornar a ser
un èxit amb 540 participants
entre les tres modalitats de
recorregut.

El dia 3 de juny de 2018 es
disputarà a Santa Bàrbara
(Montsià) la primera cursa
10k dintre el circuit
Running Series de les
Terres de l'Ebre. Aquesta
cursa organitzada per
l'Ajuntament i el Gimnàs
Santa Bàrbara comptarà
amb dos atletes de luxe, el
Kenià Kipkirui Langat i la també Keniana Gladys
Kemboi que seran els rivals a batre per tots els atletes
regionals habituals a aquestes proves.

Xavi Llamas i Feliciana Orquiola s’imposen 

3 DE JUNY, A SANTA BÀRBARA. CURSA 10KM

CICLISME. DIUMENGE

Running Series

Arriba #Orgullosa a l’Ebre

CLUB VOLEI

ROQUETES

El juvenil masculí va
despaçar-se al camp del
Mundet. 0-3. Tot i el re-
sultat dels sets, els par-
cials van ser molt ajus-
tats: (23-25, 20-25 i
22-25). El sènior mas-
culí, amb juvenils, va vi-
sitar el Barberà per 3-0
amb parcials (25-16,
25-20 i 25-19). 
El juvenil i cadet fe-

mení, es van desplaçar
al camp de la Vall d'He-
bron. El juvenil va vèn-
cer per 1-3 amb parcials
(15-25, 25-20, 18-25 i
15-25). Amb aquesta
victòria i a falta d'una
jornadat, es proclamen
campiones del seu grup
3ª divisió. Ara jugaran
una fase final de sis
equips, a Lleida. 
Pel contrari, el cadet

va perdre per un con-
tundent 3-0 amb par-
cials (25-9, 25-10 i 25-
21). L'infantil femení,
també va perdre l'en-
contre contra l'Igualada
per 3-0 amb parcials
(25-21, 25-20 i 25-13).
Aquest cap de setma-

na, es jugarà ja l'última
jornada. Tots els equips
jugaran a casa. El sènior
masculí rebrà al F.C.Bar-
celona, el juvenil mas-
culí al Sant Martí, el ju-
venil i cadet femení al
Claver i l'infantil femení
a l'Escola Sant Gervasi.
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PRÒXIMA JORNADA  

Ascens: Flix i Rapitenca

Amposta (pendent 

de compensació)

RESULTATS
30a jornada 4a catalana

Benissanet-Fatarella 1-1

Deltebre-Rapitenca 0-3

Ascó-Batea 7-0

Perelló-Catalònia 0-0

Ebre Escola-Tivenys      5-0

Ginestar-Camarles 5-2

Flix-Amposta 1-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1.  Flix                        104      33      72

2. Rapitenca               146      32      71

3. Amposta                   82      33      69

4. Ascó                        90      29      66

5. Fatarella                   56      42      52

6. Ebre Escola              65      54      41

7. Deltebre                   55      66      40

8. Tivenys                     59      80      38

9. Ginestar                   81      89      35

10. Camarles                54      60      33

11. Catalònia                46      69      29

12. Batea                     53      89      28

13. Xerta                      50      91      23

14. Benissanet              24    109        8

15. Perelló                    18    101        4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA

Descens: Ebre Escola,

Rapitenca, Esc Valls i

Mollerussa

RESULTATS

30a jornada

Cambrils U-F At Vilafranca 3-3

Rapitenca-Vilaseca     0-1

Vilanova-Castelldefels   4-3

Ascó-Cornellà             1-3

Esc Valls-Reus             0-4

Blanca Subur-Mollerussa 11-0

S Ildefons-Prat             1-0

Floresta-Ebre Escola 1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    92      37      70

2. Vilaseca                   64      45      58

3. Blanca Subur            71      33      55

4. Prat                         60      40      54

5. Floresta                    54      37      53

6. F At Vilafranca          63      45      50

7. Reus                        46      44      42

8. Vilanova                    68      72      39

9. Cambrils Unió           50      56      39

10. Castelldefels           67      58      38

11. Ascó                   55     71     35

12. S Ildefons               42      61      35

13. Ebre Escola         48     70     33

14. Rapitenca           42     55     30

15. Esc Valls                54      68      27

16. Mollerussa              24    108        6

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS

26a jornada

Ginestar-Olimpic 2-3

Pardinyes-Gandesa 2-9

Arnes-Ulldecona 1-4

la Plana-J i Maria       8-3

Alcanar-Ascó               sus

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                153     30   64

2. Ulldecona               97     47    57

3. Ascó                    138     50    52

4. la Plana               116     53    52 

5. S Jaume                92     61    48

6. J i Maria                64     62    40

7. Gandesa                76     76    36

8. Arnes                    31     76    24

9. Tortosa E               45   107    23

10. Ginestar               38   123    22

11. Olimpic                36   100    20

12. Pardinyes             39   140    16

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Delta de l’Ebre descansarà

Ametlla-Perelló

Aldeana-Canareu

Catalònia-Ulldecona

Vinaròs-J i Maria

Alcanar-Amposta

S Jaume-Rapitenca

Roquetenc-Tortosa

RESULTATS
28a jornada

Perelló descansava

Tortosa-Vinaròs  1-1

J i Maria-Catalònia    4-0

Delta de l’Ebre-S Jaume 3-3

Rapitenca-Alcanar 2-2

Ulldecona-Aldeana 6-2

Canareu-Ametlla 1-4

Amposta-Roquetenc     0-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                99     32   64

2. Roquetenc             94     32   63

3. Alcanar                116     45    57

4. Vinaròs                  78     36    57

5. Ulldecona               90     46    54

6. Rapitenca              84     59    45

7. Tortosa                  89     79    44

8. Aldeana                 70     58    37

9. Ametlla                  55     44    33

10. Canareu               58     77    29

11. Jesús i Maria        65     83    28

12. Perelló                 44   118    19

13. Delta de l’Ebre     36   123    14

14. Catalònia             32     92    10

15. S Jaume              24   110   10

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

M Nova-Corbera (16.30h)
l’Ametlla-Pinell (18h)

Roquetenc-Rem Bítem (18h)
Aldeana-Ampolla (20h)

Diumenge
S Bàrbara-J i Maria (17h)
S Jaume-Masdenverge (17h)
Alcanar-Perelló (17.30 h)
Vilalba-Godall (18h)
Arnes-Olimpic (18h)

RESULTATS
32a jornada, Tercera catalana
S Bàrbara-Alcanar         4-1

Ametlla-Masdenverge    0-2

Ampolla-Jesús i Maria   3-2

Olimpic-Roquetenc        1-3

Perelló-Sant Jaume       2-2

Pinell-M Nova               0-4

Godall-Arnes                 4-1

Rem Bítem-Aldeana       4-1

Corbera-Vilalba             3-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   32  101   31   87

2. Móra Nova              32  111   33   85

3. Aldeana                   32    57   34   63

4. Jesús i Maria           32    54   56   58

5. Rem Bítem              32    69   47   56

6. Perelló                    32    68   39   52

7. Alcanar                    32    83   59   49

8. Roquetenc               32    54   63   46

9. S Bàrbara                32    71   68   41

10. Ametlla                  32    49   62   39

11. S Jaume                32    35   63   37

12. Olimpic                  32    66   60   36

13. Godall                   32    52   61   35

14. Corbera                32    34   61   35

15. Masdenverge         32    49   89   28

16. Vilalba                   32    36   64   24

17. Pinell                     32    29   82   23

18. Arnes                    32    42   88   22

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Morell-Batea (17h)
Cambrils U-Reddis (17.45h)
la Cava-P Mafumet (18h)
Amposta-Catalònia (18h)

Diumenge
Torreforta-Canonja (12h)
Roda Berà-Hospitalet (17h)

Torredembarra-Gandesa (17h)
Camarles-Vendrell (17.30h)
Ulldecona-la Sénia (18.30h)

RESULTATS
32a jornada, Segona catalana
Reddis-la Sénia 2-4

Catalònia-Hospitalet 5-1

P Mafumet-Camarles 2-1

Ulldecona-la Cava 2-3 

Vendrell-Torreforta 5-0

Batea-Cambrils U 0-5

Canonja-Torredembarra 4-0

Gandesa-Amposta 0-1

Roda Berà-Morell 1-2

Recuperació: Reddis-Batea 3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              32    76   28   73

2. Amposta              32   66  24  71

3. Gandesa              32   82  40  63

4. Camarles             32   74  49  59

5. Vendrell                   32    66   54   53

6. la Sénia               32   78  57  51

7. Ulldecona             32   52  40  51

8. Torreforta                32    50   56   47

9. P Mafumet               32    65   54   46

10. Reddis                   32    57   54   44

11. Canonja                 32    43   53   43

12. Morell                    32    56   62   41

13. Batea                 32   52  62  39

14. la Cava              32   54  63  38

15. Roda Berà             32    51   63   33

16. Catalònia           32   46  68  31

17. Hospitalet              32    26   94   19

18. Torredembarra       32    34107   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El juvenil de l’Amposta
és campió en la fase
d’ascens i puja a la

Preferent, on coincidirà
amb l’Ascó. 

PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens: Espanyol, Sant

Andreu, Hospitalet i Terrassa.

Descens compensat (pendent

Llagostera): Granollers

Baixen a 1a: Palamós, Gavà i

Vilassar.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          38             27             9             2            74           25               90
2. S. Andreu                        38             19           14             5            61           24               71
3. Hospitalet                        38            21             8             9            61           31               71
4. Terrassa                          38             17           13             8            60           38               64
5. Prat                                 38             18             9           11            57           35               63
6. P Mafumet                       38             17           12             9            40           25               63
7. Ascó                            38            15          15            8          47          41             60
8. Europa                            38             15           13           10            48           46               58
9. Vilafranca                        38             16             6           16            48           42               54
10. Figueres                        38             15             8           15            47           43               53
11. Horta                            38             14             8           16            47           52               50
12. Cerdanyola                    38             13             9           16            35           43               48
13. Santboià                        38             11           15           12            35           37               48
14. Reus                             38             12           11           15            40           50               47
15. Santfeliuenc                   38             12           10           16            43           42               46
16. Castelldefels                  38             11           11           16            40           46               44
17. Granollers                      38             11             5           22            32           54               38
18. Palamós                        38               7           10           21            38           64               31
19. Gavà                             38               4             9           25            28           87               21
20. Vilassar                         38               3             9           26            24           80               18

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA   
Tortosa-Igualada (diss 18h)

Alpicat-Borges

S Cristobal-Valls

Martinenc-Vista Alegre

U Bellvitge-S Ildefons

Lleida-Andorra

Vilaseca-Rapitenca (diu 17h)

Balaguer-Viladecans

Almacelles-Sants

RESULTATS
32a jornada, Primera catalana

Andorra-Tortosa 0-1

Alpicat-Lleida 0-2

Rapitenca-U Bellvitge 0-6

V Alegre-Balaguer 7-2

Sants-Borges 4-3

Igualada-Vilaseca 6-1

S Ildefons-S Cristobal 1-2

Viladecans-Almacelles 1-2

Valls-Martinenc 0-1

Primera catalana

El juvenil de l’Amposta puja a la Preferent.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                32    57   23   66

2. S Cristobal              32    67   34   65

3. Almacelles               32    61   39   60

4. Viladecans               32    51   30   58

5. Sants                      32    40   36   54

6. Lleida                      32    50   45   52

7. Igualada                  32    46   40   49

8. Balaguer                 32    50   50   47

9. Rapitenca            32   42  54  45

10. Andorra                 32    35   32   45

11. Borges                  32    47   52   44

12. V Alegre                32    49   43   42

13. S Ildefons              32    43   38   39

14. Alpicat                   32    35   47   31

15. Vilaseca                32    28   60   29

16. Bellvitge                32    42   57   28

17. Valls                      32    34   57   24

18. Tortosa              32   33  73  22

Campió
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SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:

ELS BABYS DEL 
FUTBOL EBRENC (2) 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
JE FLIX

2a catalana: la Sénia és el jutge 
Lliga gairebé sentenciada. Pronostic: Cambrils serà campió i Amposta

promocionarà. Ho vinc dient tota la segona volta. Cambrils, pas de gegant
per ser campió. Vaig dir que guanyaria a Batea i així va ser i va demostrar
perquè és just campió. Li queda Reddis i la Sénia i a l’Amposta Catalònia
i Roda. El jutge és la Sénia: en l’última jornada rep al Cambrils. L'equip de
Serrano en les últimes 22 jornades ha marcat en cada partit i en aquestes
només n’ha perdut 6. I Callarisa, a només 4 gols dels 35 gols de la tem-
porada passada. Diumenge, derbi contra l’Ulldecona. I després rebrà al lí-
der. Potser una jornada de maletins? La Cava, amb deu, va guanyar a Ull-
decona, en temps afegit, amb els locals amb nou. El porter faldut del
juvenil va aturar un penal. Teixidó, expulsat en aquest partit per parlar
amb l’assistent. Tot i véncer la Pobla i el Vendrell no han assegurat la per-
manència perquè tenen el golaverage desfavorable amb Reddis, Batea i
Morell. Descensos: Jesús Catalònia, Hospitalet, Torredembarra i Roda ja
estan descendits. D’entrada, falten tres equips més, sempre que no pugi
el segon i es pugui salvar el Vilaseca. Batea o la Cava, un dels dos baixarà.

*Nico, davanter del Flix, li va dir a la seva parella, en sortir de casa per anar a jugar el
decisiu partit contra l’Amposta B: ‘faltant deu minuts marcaré el gol de l’ascens'. I així
va ser. Segueix la tradició dels últims anys: els que perden la categoria de Tercera solen
tornar. Li va passar al Móra Nova, Pinell, Sant Jaume, Vilalba, Olimpic, i ara Flix.
*Vaig dir a principi de temporada que el Nàstic podia baixar. Si haguessin fitxat a
Pallarés o a Teixido fa unes jornades, una altra història seria. Trist per al Nàstic però bai-
xarà.
*Per què va fitxar Zaera per la Rapitenca? Molt fàcil. Un sector de pares del futbol base
i dos directius van demanar a crits que tornés per reflotar el futbol base.
*No sé que tenim aquí a les Terres de l'Ebre que molts entrenadors de la zona de
Tarragona estan desesperats per entrenar a algun equip d’aquestes Terres.
*Kiki, míster del Torreforta, candidat per a la banqueta del Camarles. Molt ferm. Nando
Crespo interessa al Gandesa. Hi ha converses. Una altra opció podria ser Archi (exjuga-
dor del R-Bítem i Gandesa), que estava en el futbol base del Reus, i que també va tenir
una oferta del Móra la Nova. A Tortosa arriba Xavi Cid en la seva tercera etapa. Dilluns
es va confirmar. A Móra la Nova voldrien fitxar a Nando Garcia, del Catalònia, que
també té una altra proposta de Tercera catalana i del Tortosa, per al cos tècnic del pri-
mer equip. Pas enrere de Teixidó a Ulldecona. De moment, hi ha pausa però crec que
al final renovarà. Les seves exigències cada dia són mes grans, perquè l’equip sigui més
competitiu.
*Hi ha un àbitre que aquesta setmana a 2a catalana es va tocar les seues parts íntimes
i va mirar a la graderia.
*Dos equips de Tercera catalana perillen per la propera temporada per si no hi ha futbol
a la seva localitat.
*Curiós a Tortosa: 4 entrenadors aquesta temporada i 1 victòria cadascun, Àngel
Garcia, Nacho, Gimeno i Vera.
*Festival de targetes al partit Ulldecona-La Cava: 20. Tres de vermelles, 17 grogues i 9
d’aquestes del minut 86 al 89.
*A un entrenador de Tercera catalana el van renovar i després es va assabentar que
buscaven altres entrenadors. Van saltar algunes espurnes.
*Tothom fa números per als descensos de Segona. Que si pugen dos equips de Tercera
divisió a la Segona B, que si se salva el Vila-seca...això afecta al Batea i a la Cava. Els
números cal fer-los a principi de temporada, ara no valen les lamentacions....malgrat
que el tema de les compensacions és un greu transtorn que cal canviar. També és cert
que al principi de temporada ja es va dir que podrien haver 6-7 descensos enguany.
*Àngel Garcia, José López, Jose Mora i Isaac Fernández estan esperant ofertes per la
propera temporada de la Segona catalana. Un dels 4 pot entrenar.
*MÉS MOVIMENTS A LES BANQUETES: 
Albert Forcadell o Mario Javaloyes poden anar al Catalònia; Subi pot anar a l’Aldeana;
Bartolo podria tenir una proposta del Jesús i Maria; Parra del Santa Bàrbara per tornar
en l’any del centenari i Rogelio Masià pot tornar a  la del Sant Jaume. 
Són possibles candidats a estar a banquetes de la Tercera catalana, per a la temporada
vinent.

La 3a catalana en off
Entrenadors que estan confirmats que no segueixen, Robert i Mario Ma-

za en s Barbara, Jose Mari en Jesus i Maria i Joan Subirats a Godall i en 4
catalana Gerard Caperta míster del Camarles B i Cristian de l'Amposta B
no seguiran en aquests clubs. Ull descensos que poden baixar la Cava i Ba-
tea, mes Jesus Catalonia que aquesta descendit. el masdenverge ha fet un
pas de gegant per a la salvació, guanyo a Ametlla i des que hi va haver
canvi a la banqueta en equip ha aconseguit i tres partits dues victòries, li
queden Sant Jaume i Alcanar jo crec que es salvessin. Arnes ja té molt di-
fícil mantenir-li queden Olimpic i Remolins- Bitem, Pinell, (Amettla i Sant
Jaume) un dels dos els podria guanyar, Vilalba (Godall, olimpic) un altre
equip que guanyés un dels dos partits. En el partit S Bàrbara-Alcanar un
jugador visitant sorpredemente se'n va anar al vestuari per iniciativa prò-
pia, l'àrbitre parlo amb la banqueta del S, barbara, doncs l'equip es que-
dava amb deu i va demanar a l'àrbitre que no li traguessin targeta vermella
l'jugandor i poguessin a treure un jugat el Alcanar, chapeau per Robert i
Mario Maza.

QUIM CARDONA (Amposta)

PEKE (Rapitenca B)

JOAN ROCA (Ascó)

GERARD TOMÀS  (Hospitalet)

PAU ANDREU (Gandesa)

MATA (Rapitenca)
ERIC ALARCON (la Sénia)

SERGI ESCODA (Catalònia)

PAULINO (Rapitenca)

ROGER SOLA (la Cava)

TORNEL (Rapitenca)
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GWYNETH PALTROW
Sabíem que era la filla d'un famós direc-
tor de televisió, ex-supermodel, actriu de
Hollywood, núvia de Brad Pitt, ex-dona de
Chris Martin, cantant de Coldplay, i ara

futura esposa d'un dels grans de la indús-
tria audiovisual de Hollywood, Brad

Falchuk. Gwyneth és mare de dos fills que
tenen nom de fruita, i a més li agrada
escriure receptes; fa poc va publicar un
llibre de cuina amb receptes familiars,

consells i trucs. Sorprenent per una dona
que menja poc, o ben poc, però això sí! Li

agraden els smoothies!

FOTOS: CARLOS LÓPEZ

GWYNETH'S SMOOTHIES

Els smoothies són saludables i refrescants i els podem elaborar amb les fruites o verdures que més ens agradin. Per què no
proves de combinar diferents sabors? Serà molt divertit, i a més, boníssim!
Per elaborar les receptes només has de seguir aquests passos:
Tallar les fruites i verdures a daus i congelar-ho (ho fem el dia abans). Triturem en una batedora de got la fruita congelada
amb els altres ingredients, fins a obtenir una mescla homogènia. Podeu afegir aigua, llet, gel...perquè sigui més líquid.

Unes quantes idees per preparar smoothies:
1 Smoothie de plàtan i poma amb espècies
Només has de batre dos plàtans i tres pomes i afegir-hi una mica de canyella, gingebre i llima. I si vols fer-lo encara més re-
frescant, posa-hi gel picat i tindràs un granissat espectacular!
2 Smoothie verd tropical
Necessitaràs un iogurt, pinya fresca tallada, uns trossos de mango i 30 fulles d'espinacs frescos. Saníssim!
3 Smoothie silvestre de fruites del bosc
Mmm...! mira quin aspecte més atractiu! Per elaborar-lo hauràs d'aconseguir 50 g de nabius, 2 plàtans, sucre, 100 ml de suc
de nabius, 50 g de gerds, 50 g de mores, 6 maduixes, 1 poma verda, 50 ml d'aigua i gel al gust. T'animes a provar-lo?
4 Smoothie de cítrics
El canvi d'estació ens pot provocar algun constipat inesperat... Per això hem de tenir les reserves de vitamina C ben carrega-
des! Amb aquest smoothie de cítrics, ho tens assegurat! Passa per l'espremedor una taronja, dues mandarines, mitja llimona
i mitja aranja. Si vols, hi pots afegir sucre o canyella. Irresistible, oi que sí?
5 Smoothie de pastanaga i mango
També pots combinar verdures i fruites. Així aconseguiràs que els nens la prenguin més fàcilment. Per exemple un smoothie
de color intens que els encantarà! Hauràs de batre pastanaga amb mango, ambdós trossejats. Deliciós!

Sabies que...
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant  per la teva casa cinc
pots  conèixer algú  que et  causi  impacte
bastant  especial. En aquest  moment res pot
pertorbar  el teu bon humor. 

Si mesures les teves paraules, conreant  una
mica la diplomàcia , pots  solucionar  un pro-
blema  de parella . Respecte  a la salut  , si
surts  a passejar, envolta’t  de la naturalesa . 

Taure
20/4 al 19/5

En l’amor  has d’apostar fort per tu  , les car-
tes  estan  a les  teves mans . Respecte  a la
salut ,no passis  per alt  tot el  que afecta a
les teves emocions.

Transformar el teu  dia a dia  sentimental
com un joc divertit  i lúdic està a l’abast  de
la mà . Respecte a la salut , avui gaudeixes
d’un  ànim  excel•lent .

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  et costarà  molt treure  els teus  senti-
ments  més  veritables . Vés  amb compte
amb les teves  indecisions . El teu estat  d’à-
nim millora .

Es reactiven  els teus  assumptes  amorosos.
La teva parella  et sorprendrà quan  menys
t’ho  esperis . Per mantenir-te  en forma  el des-
gast  diari  que realitzes ha de ser compensat.

Cranc
22/6 al 21/7

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser  molt subtil creant  un ambient  molt
càlid  al teu voltant . Necessites  moure’t i des-
carregar  tensions  a causa del trànsit  del Sol

Has  de ser conseqüent . Qualsevol  canvi
sobtat  d’opinió  et  fa  ser inestable  a ulls
de la teva parella . Respecte a la salut , evita
els canvis  bruscos  de temperatura..

Lleó
22/7 al 22/8

De vegades  et costa  comunicar-te  amb cla-
redat . Sincera’t  amb la teva parella .
Respecte  a la salut , busca  la serenitat men-
tal . Fes exercici  de relaxació

Aquari
20/1 al 18/2

Sigues  més objectiu . No et perdis  en els
petits detalls  pel que fa  a la teva vida  amorosa
. Per mantenir  la teva  salut sense  problemes
, moltes vegades  és important  saber dir no.

Verge
23/8 al 21/9

Estàs  immers  en una  etapa  bona  per fomen-
tar  el diàleg  i superar vells  problemes  senti-
mentals . Si  fas coses  que et facin  sentir-te
a gust  amb tu mateix  , millorarà  el teu to vital.  

Peixos
19/2 al 20/3

Pel que fa  a l’amor , pots evitar  viure  una
decepció  si actues  fredament  i amb  la
distància deguda . Respecte  a la salut , no
has  d’esgotar-te  en el treball.Evita l’estrès. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ VARISÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  

639 594 527

TÈCNICS TITULATS
EN JARDINERIA

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

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

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

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258

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

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

YOTOO

SE ALQUILA LOCAL
EN 

TORTOSA, DE
100M,

CÉNTRICO, ALTA
DE LUZ Y AGUA.
350 EUROS MES

TELF 675 75 82 85

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 
professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria

· DUI
· Educador/a 

Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

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

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

mayores, de can-
guro, limpieza, etc

Tel. 600 72 92 52

GV: OBRAS Y SERVICIOS

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

Presupuesto sin compromiso.
Tel. 642 094 115 

gvobrasyservicios@hotmail.com

SE ALQUILA 
NEGOCIO DE 

HOSTELERÍA EN
TORTOSA,

ESPECIAL PARA BAR

RESTAURANTE, PIZZE-

RIA, BOCATERIA. PER-

MISOS EN REGLA.

ALTA DE LUZ Y AGUA.

450€/MES
675 75 82 85 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

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

ES LLOGA 
PLAÇA DE 
PÀRQUING
A TORTOSA. 
C/ UTRECH, 6.
646 87 61 49

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 27 92 90
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458
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L'acte de lliurament de les Beques i Accèssits Doctor
Ferran 2018 fou ahir dijous, 17 de maig, a les 18
hores, a la Sala Polvorí del Parador de la Suda de
Tortosa.
Aquest acte ha estat presidit per l'alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé i com és tradicional, abans
del lliurament de les Beques als investigadors, un pro-
fessional sanitari de prestigi reconegut, ha fet una
conferència magistral sobre un tema d'actualitat.
Aquest any la conferència l'ha fet el Dr. Santiago
Ramon y Cajal Agüeras, Catedràtic d'Anatomia
Patològica de la UAB, Cap de servei d'Anatomia
Patològica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i
eminent investigador. El títol de la conferència ha
estat: "Cómo visionamos el cáncer: nuevas perspecti-
vas" i en aquesta ha plantejat com les noves tecnolo-
gies revolucionaran els propers anys els diagnòstics i
els tractaments del càncer i com millorà la supervivèn-
cia d'aquests pacients.

Què és la Fundació Dr. Ferran?
La Fundació Dr. Ferran (FF) va néixer el 1993 a
l'Hospital Verge de la Cinta i és una entitat sense fina-
litat lucrativa que té com a objectius fonamentals la
promoció de la investigació científica i la docència en el
camp de les ciències de la salut, especialment a les
Terres de l'Ebre. La Fundació que porta el nom del Dr.
Jaume Ferran i Clúa (1851-1929), eminent metge i
investigador d'aquestes terres, ha promogut la recerca
al territori lliurant beques als millors projectes de recer-
ca presentats a la convocatòria anual titulada "Beques
Doctor Ferran".

Quantes Beques Doctor Ferran s'han lliurat?
Des del 2011 fins al 2017, s'han concedit 14 Beques
Dr. Ferran, 2 cada any, dotades amb 3.000 € cadascu-
na, als millors projectes de recerca entre els 67 que
s'han presentat a les convocatòries anuals. A més a
més, la Fundació ha concedit en aquest període 10
accèssits als projectes de recerca que han obtingut la
segona millor puntuació. En total, en els darrers 7 anys,
la Fundació ha destinat més de 50.000 € per potenciar
la recerca sanitària a les Terres de l'Ebre.

Qui ha rebut aquestes beques i quina utilitat han tingut?
Aquestes beques les han rebut metgesses, infermeres,
biòlegs, farmacèutics i psicòlegs que treballen en cen-
tres de salut, ja siguin hospitals o centres d'atenció
primària de les Terres de l'Ebre. La seva utilitat ha estat
molt gran, ja que ha permès tirar endavant molts petits
projectes de recerca que d'altra banda no haguessin
pogut iniciar-se. Alguns d'aquests han acabat sent pro-
jectes d'abast regional, nacional o inclús internacional i
han acabat beneficiant la salut de les persones més
enllà de les Terres de l'Ebre.

Els guanyadors de les Beques Doctor Ferran 2018
La Beca Doctor Ferran a un grup Emergent l'ha guan-
yat el projecte titulat: "Anàlisi del cost del tractament
anticoagulant en la fibril·lació auricular no valvular en
Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut". La
investigadora principal d'aquest projecte és la Dra.
Zojaina Hernández Rojas, del Grup d'Investigació en
atenció Primària "GAVINA" que juntament amb els
investigadors col·laboradors, Rosa Dalmau Llorca,
Carina Aguilar, Josep Pepió, Alessandra Queiroga, José
Fernández, Dolores Rodríguez, Emma Forcadell i Marc
Casajuana, desenvoluparan aquest projecte durant el
proper any. Aquest estudi podria canviar en un futur
immediat el tipus de la medicació anticoagulant a l'a-
tenció primària dels pacients amb fibril·lació auricular
no valvular, una malaltia del cor no infreqüent especial-
ment en la gent gran.
La Beca Doctor Ferran a un grup d'inici l'ha guanyat el
projecte titulat: "Anàlisi Comparatiu de Tres Mètodes

de Bloqueig de Paret Toràcica en Cirurgia Oncològica
de Mama". La investigadora principal és la Dra.
Estefanía Romero Serrano del servei d'Anestesiologia
de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Els investi-
gadors col·laboradors són: Celia Inés Calderón, Sandra
Ferré, Mireia Armengol, Antonio Mª Sánchez, Alba
Arasa i Jordi Castellnou. En càncer de mama, les
pacients són sotmeses a una cirurgia que és agressiva
el que fa necessària una anestèsia general durant l'acte
quirúrgic. Per reduir el dolor agut postoperatori, els
anestesiòlegs a més de l'anestèsia general realitzen una
anestèsia locoregional. La importància d'aquest estudi
és cabdal, ja que permetrà conèixer quin dels diferents
tipus d'anestèsia local és millor en la cirurgia del càncer
de mama.

Accèssits a les Beques Doctor Ferran 2018
Degut a que aquest any s'han presentat 11 projectes a
aquesta convocatòria de Beques Doctor Ferran 2018 i
que a més dels dos guanyadors de les Beques hi havia
altres projectes que científicament eren molt brillants,
el patronat de la Fundació va concedir 2 accèssits de
1500€ cadascun als dos projectes que havien assolit les
millors puntuacions i que no presentaven cap motiu
d'exclusió. El projecte titulat "Percepció dels pacients
sobre la cura humanitzada i el clima organitzacional a
l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta" va guanyar un
primer accèssit. La investigadora principal és la infer-
mera Cinta Marsà Fadurdo del grup d'investigació en
cures d'infermeria que juntament amb les investigado-
res col·laboradores, Sandra Anento, Inka Cuesta, Silvia
Domínguez, Mª Carmen Lluís i Mª Luisa Paniagua, por-
taran a terme el projecte de recerca a l'Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa durant el proper any. L'objectiu
principal és determinar si hi ha relació entre la percep-
ció que tenen els pacients hospitalitzats sobre les cures
que les infermeres els hi fan i el clima laboral en les
diferents unitats d'hospitalització de l'Hospital. L'altre
dels accèssits concedits per la Fundació ha estat al pro-
jecte titulat "Ús de la Simulació en l'Adquisició de
Competències Infermeres per millorar la seguretat
dels pacients" del que és investigadora principal la
infermera Elsa Pla Canalda, del grup d'investigació en
cures d'infermeria, que juntament amb les investigado-
res col·laboradores Estrella Martínez, Cristina Martín,
Astrid Vidiella, Mireia Benedicto, Mar Lleixa i Maria
Jiménez, han presentat aquest projecte que també es
portarà a terme a l'Hospital de Tortosa Verge de la

Cinta durant el proper any. Aquest projecte pretén ava-
luar l'efectivitat de la simulació en l'aprenentatge tant
d'infermers com d'estudiants d'infermeria de pràcti-
ques a l'àmbit hospitalari assistencial.

Els projectes becats els anys anteriors
Les malalties estudiades pels projectes becats en anys
anteriors han estat molt variades. Així per exemple, els
projectes guanyadors de beques i accèssits el 2017 han
estudiat la fibromiàlgia, l'atenció integrada als pacients
crònics, la denervació quirúrgica com a tractament a
l'artrosi i la inflamació com factor predisposant a l'este-
nosi en la vàlvula aòrtica bicúspide. Altres projectes
becats han estudiat com la resposta immunològica del
cos contra les cèl·lules tumorals del càncer de mama
pot influir en la supervivència o com els microbis adqui-
reixen diferents mecanismes per fer-se resistents als
tractaments antibiòtics. També es van becar projectes
sobre demència, esclerosi múltiple, ICTUS i obesitat
infantil.

La col·laboració i els patrocinis
Cal fer menció especial a les persones i entitats que han
ajudat a mantenir la fundació des d'un punt de vista
econòmic i funcional. Les empreses com Química
Clínica Aplicada (QCA) i l'Hospital de la Santa Creu i la
Clínica Terres de l'Ebre, que conjuntament han patroci-
nat les dos beques els darrers 4 anys, han estat fona-
mentals per la subsistència de les Beques Doctor Ferran
i l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre que
amb cooperació mútua han premés a la Fundació, des
dels inicis, tenir una seu física i estable alhora que ha
permès la implicació de part del seu personal.

La fundació Doctor Ferran lliura 
les "Beques Doctor Ferran 2018"

La fundació ha contribuït de
forma decisiva des del seu

naixement al desenvolupament de
la recerca a les Terres de l'Ebre
però cal seguir avançant per
poder millorar la salut de la

nostra gent.
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