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FERRAN BEL

El diputat, al Congrés,
va manifestar que
“per nosaltres, aquest
judici és una vergonya”

“Aquest judici
és una vergonya”

Les Terres de l’Ebre se sumen a les concentracions en contra del judici pel procés
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Q

ui no recorda la foto del
nen sirià de tres anys
que va morir ofegat en una
platja de Turquia? Aquests
dies, una altra imatge s’ha
fet viral a les xarxes socials.
Es tracta d’un dibuix del jove
migrant que es va ofegar
amb el seu butlletí de notes a
la butxaca.
Tot eren 10/10. Tenia 14 anys,
procedia de Mali i tenia l’esperança d’arribar a Itàlia amb
les qualificacions, cosides a la
seua butxaca, com únic document. Totes les qualificacions
eren 10, i això, per ell, era el
seu “passaport” cap a un món
millor, cap a un país hospitalari a la recerca d’un futur. Sí,
tenia 14 anys, va néixer a Mali
i volia que en arribar a Europa
tots sabessin que era un bon
estudiant, però l’única persona que se’n va assabentar va
ser Cristina Cattaneo, la met-

gessa forense responsable del
reconeixement dels cossos
dels migrants ofegats. Aquesta trista història s’ha fet viral a
les xarxes socials mitjançant
un dibuix del jove migrant, al
fons del mediterrani, mostrant
el seu butlletí. Una imatge que
ens recorda als milers de migrants anònims ofegats a la
mediterrània.
El debat sobre les migracions
que ha posat Europa davant
d’una de les pitjors crisis de la
seva història, amb un dilema
que amenaça la identitat i l’horitzó en comú, segueix sense
solucions. Si es decideix tancar fronteres, l’economia i el
progrés no trigaran a ressentir-se’n; si, per contra, arribem
a tenir una política d’immigració compartida, l’ascens de
moviments xenòfobs, que han
escampat la por per tal d’arribar al poder, serà imparable.
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D

emà dissabte 16 de febrer
Mans Unides organitza un
berenar popular contra la fam
al Casal Municipal d’Ascó.
L’acte serà amenitzat per un
fantàstic concert amb el Cor
GospelBarcelona. GospelBarcelona és un projecte, que avui
dia junta 7 corals, amb la particularitat d’acceptar en ell a totes les persones que s’acostin
amb l’ànim de cantar Góspel.
Cadascun dels grups s’ajunta en
un lloc i/o horari diferent, amb
l’objectiu de cantar i passar una
bona estona i que amb el pas
del temps, es converteixen en
grups de cant i diversió, fomentant les relacions inter-personals.
Des de l’Ajuntament ens invitan
a compartir una tarda diferent.
“Animeu-vos! Contribuireu a
una causa solidària i escoltareu
bona música.
Us esperem a tots i a totes!!!”

a portada
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POLÍTICA
Les Terres de l’Ebre se sumen durant la setmana a les
concentracions en contra del judici pel procés
E

l judici pel procés ha
comportat diverses
concentracions a les Terres de
l’Ebre.
A Tortosa la manifestació es va
fer a la plaça Alfons XII, on cada
dilluns, des de fa mesos es concentren grups de veïns per reclamar la llibertat dels presos. Es van
mostrar estelades, un cartell de
“#FakeJustice” i també dos grans
plafons, gairebé a mida real, amb
imatges de les càrregues policials
de l’1 d’Octubre, sobre el lema
“L’autodeterminació no és un delicte“. L’alcaldessa Meritxell Roigé
va llegir un manifest. Els missatges, entre la gent, eren d’indignació pel fet que “12 persones in-

nocents estan sent jutjades”. En el
judici de l’1-O, dimecres, l’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras va obrir el torn d’interrogatoris anunciant la seva decisió de
no respondre les preguntes de les
tres acusacions. “No renuncio a
les meves conviccions democràtiques, em trobo en situació d’indefensió, se m’acusa per les meves idees i no pels meus fets. És
un judici polític i sóc un representant electe, em dec als meus votants”. A més, va considerar-se un
“pres polític”. D’altra banda, l’ANC
ha demanat “coherència estratègica” als partits independentistes
de cara a les eleccions espanyoles
anticipades. També ha celebrat

que ERC i PDeCAT impedissin la
tramitació dels pressupostos de
l’Estat. L’estratègia de l’Assemblea passa per no esperar “res de
l’Estat i entendre que la independència de Catalunya només se la
guanyaran els propis catalans. El
centre d’actuació és al Parlament i
no al Congrés”. Finalment, dir que
el cantant Peter Gabriel ha cedit
a l’ANC els drets de la cançó ‘In
Your Eyes’ per a una campanya
d’internacionalització del procés
sobiranista i del judici al referèndum de l’1-O. L’entitat l’ha adaptada amb les veus de Lluís Llach,
Gemma Humet, Mario Muñoz i
Joan Baez. La cançó és un símbol
per la protesta nord-americana.

Concentració de suport, a Tortosa, en contra del judici pel procés

L’AMETLLA DE MAR

ELECCIONS ANTICIPADES

Dos ferits greus en un
accident a l’AP-7

PDeCAT i ERC veten els pressupostos
i Sánchez ha de convocar eleccions

D

E

ues persones van resultar
ferides de gravetat en un
accident de trànsit entre dos
camions a l’autopista AP-7 a
l’Ametlla de Mar, ahir dijous.
Segons informa el Servei Català
de Trànsit, els dos ocupants d’un
dels dos camions van quedar
ferits greus.
Un dels camions va bolcar i una
persona, el copilot, va quedar
atrapat i va haver de ser excarcerat pels Bombers.
Els ferits van ser traslladats en
ambulància a dos centres hospitalaris: al Verge de la Cinta de Tortosa i al Joan XXIII de Tarragona.
L’avís de l’accident es va rebre a

“ESCLETXES”
LEGALS PER
ATURAR
L’ABOCADOR DE
RIBA-ROJA
La Generalitat i el Consell Comarcal de la Ribera han creat un grup de treball jurídic
per buscar “escletxes” legals

les 7:10 hores. Segons Trànsit, els
dos camions van xocar, en un encalç lateral.
S’hi van desplaçar tres unitats del
SEM, quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i cinc dels Bombers. A causa de l’accident es va
haver de tallar un carril en sentit
Barcelona i es van formar algunes
retencions.

l portaveu d’Economia del
Partit Demòcrata al Congrés,
Ferran Bel, va defensar aquest
dimarts al vespre l’esmena a
la totalitat als Pressupostos
Generals de l’Estat.
“No ens responsabilitzin a nosaltres de l’avançament de les eleccions o de la no aprovació dels
pressupostos, perquè això depèn
exclusivament de vostés. Si no hi
ha pressupost, no serà pel PDeCAT, serà perquè fan càlculs electorals i creuen que els beneficien
les eleccions anticipades”. “Senyor
Sánchez, vostè ha tingut la valentia
de reconèixer que hi ha un problema polític i els problemes polítics

se solucionen amb diàleg polític.
No els demanem que renunciïn a res, però tampoc ens poden
demanar a nosaltres que renunciem als nostres postulats”, va dir
Bel. D’aquesta forma, el PDeCAT i
ERC van tombar els pressupostos,
deixant sol a Sánchez que avui divendres ha d’anunciar la data per
unes eleccions anticipades després del fracàs dels Pressupostos
per no tenir el suficient suport. Bel
també va fer, en la seua intervenció, esment del judici pel procés
dient que “molt a prop d’aquí hi
ha 12 persones, 9 presos polítics,
que són jutjades per posar urnes.
Per nosaltres aquest judici és una

que permetin “aturar” i “treure de la comarca” el projecte
de dipòsit de residus industrials de Riba-roja. El 12 de març
es presentaran les conclusions
d’aquest grup i, amb elles, s’asseuran a negociar amb els promotors del projecte i l’Ajuntament. Aquest és el compromís
assolit en la reunió del conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el consell d’alcaldes

de la Ribera. Les plataformes Ribera Digna, recentment creada,
i Almatret Net s’han concentrat
tot el matí d’ahir dijous a les portes de la institució comarcal per
mostrar el rebuig a l’abocador.
Calvet ha assumit que “la comarca no vol l’abocador i que el
seu model socioeconòmic n’és
incompatible”. D’aquesta forma, sorgeix una possibilitat de
frenar un projecte que l’alcalde

de Riba-roja, Antonio Suárez,
dies enrere, va dir que s’acabaria
fent. Suárez apuntava que l’empresa vol exercir els seus drets i
que l’Ajuntament ja no té marge
de maniobra. Amb aquest nou
panorama, caldrà veure també
si les distàncies entre PDeCAt i
ERC al territori es poder escurçar
després que s’han originat pel
projecte de l’abocador i també
pels parcs eòlics de la Terra Alta.

vergonya”. Bel, en una entrevista
a televisió espanyola, questionava
el president del Tribunal Suprem
recordant els missatges de whatsApp fets públics temps enrere.
A la imatge Ferran Bel, en la seua
intervenció al Congrés, dimarts
passat.
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NOTÍCIES
BREUS
ACTUACIÓ DE LA
POLICIA LOCAL
La Policia Local de Tortosa
ha detingut un home, de 22
anys i amb domicili a Tortosa, per trencar retrovisors
de diferents vehicles estacionats al centre del municipi. L’alerta la va donar un
ciutadà que va presenciar
els fets i va avisar la Policia
Local facilitant la descripció. Els agents van localitzar i detenir l’home al barri
de Ferreries després que
intentés furtar un carretó
d’un establiment alimentari. La Policia Local l’acusa
d’un delicte de danys, en
almenys cinc vehicles. En
el moment de la detenció,
l’home portava una peça
plàstica de color taronja
que podria correspondre a
un dels retrovisors trencats.

L’EAPC FARÀ MÉS
DE 30 CURSOS
DURANT L’ANY
2019
L’Escola d’Administració
Pública de Catalunya (EAPC)
ha iniciat el nou curs 2019 a
les Terres de l’Ebre amb la
Sessió sobre funcionalitats
del ‘S@rcat. Digitalització i
còpia autèntica’. La primera
sessió formativa es va fer
a la seu de la Generalitat, a
Tortosa. L’EAPC aquest 2019
ha programat més de trenta
cursos de formació per al
primer semestre de l’any a
les Terres de l’Ebre, adreçats tant a treballadors de
l’administració de la Generalitat, com de la Diputació
de Tarragona, ajuntaments i
consells comarcal.

‘TORTOSANTIC’,
AQUEST CAP DE
SETMANA
Serà la cinquena edició de la
Fira Descarregada d’Antiguitats, des d’avui divendres i fins diumenge dia17, al
Pavelló Firal de Remolins.

SANITAT
“El meu repte és canviar el problemes que he
viscut a l’Hospital i apoderar els professionals”
L

a nova directora de
l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa (HVCT), la
doctora Maria José Rallo, ha
començat a treballar amb un
clar “propòsit” que marcarà les
seves línies de treball.
La també directora mèdica del
centre, tal com va explicar a
l’ACN, vol solucionar les dificultats que ha viscut “en pròpia carn”
i apoderar els professionals al nou
projecte. “La meva avantatja és
que conec bé l’hospital, la gent i
els problemes que hi ha, perquè
n’he format part”. Rallo ha estat
fins ara cap del servei d’Urgències
de l’HVCT, “la porta d’entrada a
l’Hospital”, que ja té sobre la tau-

la un projecte d’ampliació “molt
necessari”, amb una primera fase
que podria estar llesta l’any que
ve. També assumeix reptes com
el trasllat del servei de radiologia
o la construcció d’uns nous accessos des del centre de Tortosa
i el nou aparcament. Rallo també farà una aposta per reforçar
la docència mèdica. “Si no tenim
residents que es formin aquí, difícilment tindrem relleu. Si t’has
format aquí, tens empatia per
quedar-te però si no hi ha residents, és molt més difícil. Ho hem
d’impulsar”, ha defensat. Amb les
enquestes de valoració a la mà,
la nova directora reconeix que el
Verge de la Cinta aprova en la co-

JOVENTUT

municació i el tracte amb els pacients però “punxa” en la percepció d’intimitat dels malalts. Les
habitacions dobles, el mobiliari,
les àrees amb molts pacients i les
atencions als passadissos d’Urgències en són alguns dels motius. Justament un dels primers
canvis previstos és al servei d’Urgències, on s’atén una mitjana de
120 o 130 pacients diaris, amb
pics en algunes èpoques i moments de 180 pacients. Les instal·
lacions han quedat petites – amb
11 boxs d’observació, 2 de crítics,
sales de consulta i una àrea d’observació 24 hores-, i Rallo té clar
que cal acabar amb l’atenció de
malalts als passadissos.

Ma. José Rallo, directora de l’HVCT.

FIRES

Primers Jocs Populars Christian Escribà
Escolars de Tortosa
inaugurarà Festast

L

’alumnat de 3r i 4t de
primària dels centres
escolars de Tortosa seran
protagonistes, a partir del
març, dels primers Jocs
Populars Escolars Tortosa 2019.
D’aquesta manera, es vol fer extensiu als escolars de la ciutat els
valors que promouen els World

ROBERTO OLIVAN
PRESENTA ‘MITES
MODERNS’
El ballarí i coreògraf Roberto
Olivan ha assumit la direcció
escènica de l’espectacle ‘Mites
Moderns’ creat amb alumnes
de l’Aula de Cant de l’Escola i
Conservatori de Música de la
Diputació a Tortosa. L’estrena

Sports Games, que tindran lloc
del 2 al 7 de juliol.
Els Jocs Populars Escolars s’estructuraran al voltant de tres esports populars: el ‘mate’, l’atrapa-pilota i la pilota-diana. La
trobada final enfrontarà tots els
centres. Serà al pavelló de Remolins el dia 30 de març.

L

es farà demà dissabte a la sala
d’actes del Patronat Obrer de
la capital ebrenca. L’espectacle
recull històries i relats musicals
de l’època del classicisme cantades per veus femenines i amb
expressions de “sentiments universals”. Aquest és el fil conductor de l’espectacle on se sentiran
àries i peces corals de Mozart,
Gluck i Haydn, sota la direcció
musical de Cecília Aymí. ‘Mites

Moderns’ és el resultat d’un
workshop que Olivan ha impartit aquest curs al Conservatori. Olivan ja va col·laborar
amb l’Escola i Conservatori de
Música de la Diputació amb
‘Ritmes de la Mediterrània’ on
va actuar la seva companyia
de dansa R.O.P.A. amb el grup
Ensemble de Percussió, format
per alumnes dels 3 conservatoris de música de la Diputació.

a fira alimentària de les
Terres de l’Ebre, Festast,
tornarà a mostrar, del 23 al
25 de març, tot el potencial
gastronòmic que té Tortosa i
la resta del territori.
La cita, que té caràcter biennal,
es durà a terme al pavelló firal de
Remolins i comptarà amb diver-

sos expositors vinculats amb el
món de la restauració, l’hostaleria o la gastronomia. Inaugurarà aquesta edició de Festast, dissabte dia 23 al matí, el reconegut
pastisser Christian Escribà, propietari de diversos establiments
a Barcelona i que té origens familiars a Tortosa.

amposta
SEGURETAT CIUTADANA
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Convoquen set places Adam Tomàs encara la reelecció a
d’agent per reforçar l’alcaldia de la capital del Montsià
la policia local
L

’Ajuntament ha convocat
set places d’agent de
funcionari de carrera per
reforçar el cos de la policia
local.
Segons el consistori es tracta de
places que han de cobrir vacants
per jubilacions que han tingut
lloc els últims mesos i poder millorar, així, el servei a la ciutadania. Hi poden accedir persones
majors d’edat amb la ciutadania
espanyola, títol d’educació secundària obligatòria o equivalent, que no hagin estat condemnats per cap delicte, no patir cap
malaltia i tenir una alçada mínima d’1,60 metres per a les dones
i 1,65 metres per als homes. Amb
la incorporació dels set agents,
prevista per al segon trimestre
de l’any, el cos policial disposarà
de 39 agents. L’alcalde d’Ampos-

ta, Adam Tomàs, ha refermat la
seva aposta per millorar el cos
amb les noves places convocades: “ens permetran refermar el
model policial que hem impulsat
els darrers anys”. Un model de
policia de proximitat, segons el
regidor de Governació, Miquel
Subirats, “que s’apropi cap a una
policia pedagògica i correctora i
s’allunyi de la imatge de policia
sancionadora”.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta, en l’acte de presentació de la candidatura.

L

Es reforça el cos de la Policia Local.

’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va presentar
públicament la seva
candidatura a la reelecció a les
eleccions municipals, en un
acte a La Unió Filharmònica,
acompanyat de l’exconseller
de Justícia, Carles Mundó.
“Vam prometre un canvi, que jo
estic convençut que hem dut a

terme i que la ciutadania ha rebut com a tal, però conscient
que de les 150 mesures programàtiques que vam plantejar
n’hem complert el 70 %, se’n
queden algunes al calaix, perquè les hem canviat o no hem
tingut temps. I, per tant, les hem
de replantejar i això és el que ens
replantegem per a aquests pro-

pers quatre anys”. L’actual alcalde d’Amposta també va destacar
que aquestes seran les primers
eleccions que afrontarà des de
l’alcaldia i no des de l’oposició,
com havia fet fins al moment.
“Hem de continuar la feina que
vam començar per seguir donant impuls a la nostra ciutat; finalitzant el centre de gent gran,
l’obertura del nou CAP, la creació d’un centre de negocis que
tirarem endavant al CAP antic,
l’oferiment de més vivenda pública, la posada en funcionament
de l’empresa pública municipal
que ha d’aglutinar molts serveis
de la nostra ciutat, i moltes altes
accions que tenim en curs com
la recuperació del patrimoni històric”. L’exconseller de Justícia,
Carles Mundó, va donar suport a
la candidatura d’Adam Tomàs i,
davant d’un auditori ple de gom
a gom, va destacar la importància d’aquestes eleccions.
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NOTÍCIES
BREUS
DEVOLUCIÓ DE
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
El plenari de l’Ajuntament
de Deltebre també ha servit
aprovar la devolució de gairebé un 11% de les contribucions
especials del carrer Cambra.
Igual com en el cas del soterrament de la línia elèctrica
d’Unamuno, actuació que
marcava precedent de liquidacions negatives per retornar
diners de les contribucions
especials dels veïns i veïnes
en execucions d’obres. Tal
com ha explicat l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, “sempre
que la gestió econòmica de
l’obra ho permeti, retornarem
diners de les contribucions
especials als propietaris”.

JOAN ALGINET
PRESENTA EL SEU
PROJECTE PER
DELTEBRE
L’alcaldable de Més Deltebre-ERC, Joan Alginet, farà
avui divendres (21.30h)
la conferència pública “El
Deltebre que farem”, en la
qual es presentarà el projecte
de municipi per al període
2019-2023. La presentació de
l’acte serà a càrrec de l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig. Tindrà
lloc al Centre Fluvial del Delte
(Baixos del pont Lo Passador).

PROGRAMA
‘ENFEINA’T’
El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha iniciat aquest
dilluns el programa Enfeina’t amb la contractació
per un període de 12 mesos
d’onze persones aturades de
llarga durada, que treballaran als diversos centres
de la institució comarcal.
La presidenta comarcal
Sandra Zaragoza els hi ha
donat la benvinguda en un
acte que ha tingut lloc al
Viver d’empreses i Centre de
negocis Baix Ebre Innova, de
Camarles.

L’AMETLLA DE MAR
L’alcalde critica durament les “amenaces”
que van fer-se al ple per part del PDeCAT
E

l moment més calent del
ple de l’Ametlla, celebrat
el dia abans de la Festa Major,
va ser quan el PDeCAT va
reclamar al govern que li
lliurés una documentació
–que havia reclamat en
diferents ocasions– sobre
les obres de l’aparcament
Llibertat.
Segons ha informat aquesta setmana La Cala Ràdio, el portaveu
Joan Pere Gómez va exposar que
s’havien enviat comunicacions
formals i, que en cas de no respondre, es posaria en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció.
El govern, però, va assegurar que
té a l’abast tota la informació que

reclama el PDeCAT i va lamentar
les formes just un dia abans de
l’inici de la Festa Major. L’alcalde
Jordi Gaseni (ERC) va criticar durament les amenaces de portar el
cas davant la justícia i va retreure
que pretenguin denunciar-los,
quan no ho van fer per tot el cas
Efial, que afecta l’anterior alcalde
convergent.
D’altra banda, el ple va aprovar
una modificació de crèdit per assegurar algunes inversions previstes per aquest 2019 i millorar els
serveis que presta l’Ajuntament,
com ara l’ambulància municipal.
Amb els comptes per enguany ja
aprovats, el consistori ha incorporat al pressupost diferents sub-

ALDOVER

Ple de l’Ametlla de Mar.

vencions i ha ajustat les partides
inicials. Un exemple és amb el
canvi del terra al Poliesportiu.
També es garanteix el nou camp
de futbol 7 de gespa artificial, al
costat del terreny actual.
En canvi, s’ha disminuït el pressupost destinat a la construcció de
la nova pista a la zona esportiva

municipal, que es realitzarà en
més fases.
D’altra banda, en relació a qüestions urbanístiques, al plenari es va
donar el vistiplau per unanimitat
la normativa referent als aparcaments en les noves construccions
al nucli urbà i l’aprovació inicial del
nou PAU a Sant Jordi d’Alfama.

DELTEBRE

Homenatge a Teresa
Es recupera per aquest
Subirats, pel centenari 2019 el ‘Rock N’ Riu’

E

l Consell Comarcal del
Baix Ebre i l’Ajuntament
d’Aldover han homenatjat la
doverenca Teresa Subirats pel
seu centenari.
A l’acte, celebrat al domicili de
la centenària i al costat dels seus
familiars, han assistit el vicepresident de la institució comarcal i

responsable de l’àrea de Serveis a
les Persones, Lluís Espinach, l’alcaldessa d’Aldover, Teresa Forés, i
l’assistent social Núria Vidal.
Teresa Subirats viu amb la seva
filla i gendre, té dos netes i una
besneta, i va treballar durant
molts anys a la farmàcia Gamundi de Tortosa.

E

UNA EMPRESA DEL
PERELLÓ RECREA
UN CLAUSTRE

rietat de la recreació feta a mà
és que en determinats capitells
hi ha escenes de personatges
de ‘La Guerra de la Galaxias. El
projecte ja fa 3 anys que es va
començar i està previst que en
falten dos per acabar-lo.
El periodista de Canal Terres de
l’Ebre, Roger Font, va fer la notícia per al programa Connecti.
cat, una producció de La Xarxa
de Comunicació Local.

L’escultor de l’empresa, Anton
Cosma és quie du a terme la
recreació, que ja està avançada. ‘Un repte que és a prop de
fer-se una realitat’.
Terra Cuita és una empresa
perellonenca dedicada a la fabricació de productes de terra cuita per a la construcció.
També compra i ven els esmentats productes i antiguitats
i materials d’enderroc.

L’empresa Terra Cuita, del
Perelló, a través dels seus propietaris, Quico i Carlos Piñol,
va impulsar la recreació d’un
claustre del segle XII del Monestir de San Juan de la Peña
de Botaya, d’Osca. La pecula-

l 2019 serà l’any de la
tornada de Rock N’ Riu, un
concert realitzat pels diferents
grups de música del municipi
de Deltebre, després que
aquest es deixés de realitzar en
l’anterior mandat municipal.
Aquesta ha estat una de les propostes que ha sortit al plenari

d’aquest mes de febrer de l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant
una moció de la CUP, que ha estat subscrita pel PDeCAT, per ERC
i que ha comptat, també, amb el
vot favorable del CE- Socialistes per Deltebre i pel PP. Tots els
grups municipals han celebrat la
tornada del Rock N’ Riu.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
PROMOCIÓ DE LA
FIRA DE L’OLI DE
LES TERRES DE
L’EBRE
Demà dissabte al matí,
de 9,30 a 11,30 hores, la
Fira de l’Oli de les Terres
de l’Ebre i la Fira de la
Garrofa es desplaça fins a
la Plaça Barcelona de Tortosa, davant del Mercat
Municipal, per promocionar-se i escalfar motors de
cara als dies 22, 23 i 24 de
febrer. S’elaborarà allioli
en directe per part de les
persones que durant els
darrers anys han guanyat
el concurs i formen part
de la Confraria de Mestres
del Morter”. Els membres
de la comissió organitzadora s’encarregaran
d’aportar diferents detalls
per convertir l’oliva i la
garrofa en les grans protagonistes de la jornada.
En aquest sentit es faran
diferents degustacions.

VENTURA,
CANDIDATA
DE JUNTS PER
CAMPREDÓ
Junts per Campredó ha
anunciat que presentarà
Farala Ventura, educadora
social especialitzada en
infància i adolescència,
com a cap de llista per
a les pròximes eleccions
municipals, que se celebraran el 26 de maig. La
candidata ha destacat que,
després de participar en
diverses entitats del poble,
ara “és el moment de fer
un pas endavant”. “Vull
seguir servint Campredó a
través d’aquest projecte.
Treballaré com fins ara, a
partir del treball en equip,
amb esforç i escoltant els
veïns i veïnes”. Per la seva
part, l’alcaldessa i cap de
llista de Junts per Tortosa,
Meritxell Roigé, ha expressat la seva satisfacció per
aquesta incorporació en el
projecte.

EDUCACIÓ
L’Escola d’Arquitectura de la URV proposa
intervencions per a l’ermita de l’Aldea
L

’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura (ETSA)
de la Universitat Rovira i
Virgili (URV) ha repetit a les
Terres de l’Ebre el programa
Aprenentatge i Servei que es
va iniciar el curs passat amb
l’estudi d’esglésies de la Vall
d’Aran.
A l’Aldea s’han analitzat les patologies de deu masos i del conjunt
de l’ermita del poble perquè els
alumnes de l’assignatura de Rehabilitació en proposessin intervencions de millora i recuperació.
Es tracta d’una proposta educativa per “combinar l’aprenentatge amb processos de servei a la
comunitat”. La rectora de la URV,

María José Figueras, i l’alcalde de
l’Aldea, Dani Andreu, han firmat el
conveni de col·laboració del programa. L’estudi s’ha fixat en els
masos de l’Aldea que han servit a
l’agricultura, el motor econòmic
del municipi i el territori.
L’orografia i el clima del delta han
condicionat aquestes construccions. Estan edificades amb els
mateixos principis d’orientació,
cap al sud-est, per assegurar l’assolellat i evitar el vent de mestral
a la façana principal, tenen planta
baixa i una planta d’alçada, murs
de pedra de dues fulles i una entrada de cisterna a sota construïda amb una volta ceràmica rebaixada.

Signatura del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament aldeà i la URV.

POLÍTICA

L’ALDEA

Presentació de tres
candidats d’ERC

S’organitza la primera
calçotada del Delta

E

squerra Republicana
ha presentat els seus
candidats als propers comicis
municipals, al Mas de
Barberans, a Aldover i a Jesús.
Tan en el cas del Mas de Barberans com en el d’Aldover, és la
primera vegada, des de la recuperació de la democràcia, que es
presentarà una candidatura republicana a unes eleccions municipals.
El candidat a encapçalar la llista
al Mas de Barberans, és Ernesto
Rillo: “en municipis com el nostre és important la col·laboració
de tothom per tirar endavant els
projectes, més enllà del color po-

lític de cadascú”.
A Aldover, davant un Casal Municipal ple de gom a gom, la
candidata Rosalia Pegueroles va
remarcar: “ens presentem amb
molta il·lusió i ganes de treballar pel nostre poble amb l’objectiu de fer-lo créixer, donar-li
més vitalitat, més oportunitats, i
dotar-lo d’un projecte de futur”.
Pel que fa a Jesús, el nou candidat, Albert Queral, va explicar
que “els valors d’Esquerra i l’actual situació política, amb presos
polítics i de repressió van ser els
motius que em van fer saltar a la
política”. Queral va estar acompanyat de Joan Tardà.

SECH SE SUMA AL
PROJECTE
JUNTS PER L’ALDEA

gran”. Guzman serà el referent
per aportar la veu dels jubilats en
la candidatura de Royo.
Junts per l’Aldea incorpora “a una
persona molt important i activa al
món local dels Jubilats”.
Royo es mostra satisfet pel nivell
de la incorporació ja que “representa a un col·lectiu com és els
jubilats que és molt important
per al nostre projecte de canviar
el poble”.

Guzman Sech, membre de l’Associació dels Jubilats, va ser
cinc anys President de l’Associació: “durant la seva Presidència es va donar un fort impuls
en molts d’àmbits a l’Associació
millorant el benestar de la gent

D

intre de les accions de la
campanya “L’Aldea Horta del
Delta”, l’Ajuntament organitza
el 24 de febrer la primera
Calçotada del Delta a l’Aldea.
“Evidentment gaudirem del nostre
entorn i d’una degustació dels calçots conreats a l’horta del nostre
poble. Però l’objectiu és més ampli:

les diverses regidories implicades
(pagesia, imatge, comerç, turisme i
festes) pretenen promocionar l’altíssima qualitat dels nostres productes agrícoles i de la mateixa
manera propiciar el coneixement,
la divulgació i la publicitat de tots els
sectors productius de l’economia
aldeana”.

El candidat de Junts per l’Aldea, Xavier Royo, amb Guzman Sech.

montsià
SOCIETAT
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ALCANAR

Tres establiments van L’Ajuntament reclama al govern
rebre un homenatge
espanyol que desmantelli el Castor
per la seua llarga
L
trajectòria en la II Nit
del Comerç de la Ràpita
a Junta de Govern Local
(JGL) d’Alcanar ha acordat
per unanimitat reclamar a
la ministra per a la Transició
Ecològica, Teresa Ribera, el
desmantellament definitiu del
projecte Castor.
El consistori canareu, concretament, li sol·licitarà informació
sobre l’informe previ al desmantellament i el calendari de
les actuacions tant en el cas de
la planta marina com la terrestre, juntament amb la “restitució
dels recursos naturals afectats”.
Addicionalment, demana al govern espanyol que es deixin sense efecte les servituds forçoses
imposades als propietaris dels
terrenys afectats pel pas dels gasoductes terrestres i se’ls indemnitzi pels perjudicis causats així
com pel lucre cessant i danys a
les finques. El govern municipal
també vol que Ribera concerti
una visita a l’Ajuntament d’Alca-

L

a Unió de Comerç Rapitenc
va celebrar dissabte la II Nit
del Comerç.
Enguany durant la gala es va retre homenatge, per la seua llarga
trajectòria, als establiments Caça
i pesca Germans Arbó, Confeccions la Ràpita i la PIRSA.
Germans Arbó va obrir la seua
primera botiga l’any 1984, primer
al carrer València, on es reunien
caçadors i pescadors rapitencs
i va ser el primer lloc autoritzat
per a la venda de productes de
pirotècnia. L’any 2016, ja al carrer Sant Isidre, van fer una nova
reforma i van tornar a disposar
del servei d’armeria. Confeccions
la Ràpita va néixer amb el nom de
Retalls la Ràpita i de la mà de Paquita l’any 1973, primer al carrer
Calderon de la Barca i després
al Sant Isidre, on encara està
avui la tenda, ara venent roba
ja confeccionada perquè amb
el temps els clients van preferir
comprar la moda la feta i no els
retalls, com passava quan van
començar. L’establiment s’implica amb la vida social del poble organitzant desfilades sense
descuidar mai la qualitat de servei als clients.
I finalment el premi a l’establiment de llarga vida ha estat
enguany per a PIRSA, que el
2018 va complir 50 anys des de
la seua fundació, un fet que va

significar una gran innovació en
l’àmbit local i ebrenc. Constituïda per 9 socis, i amb 22 treballadors, significava la unió de
tots els forners rapitencs, que a
partir d’aquell moment podien
treballar d’una altra manera per
donar millor servei.

AGRAÏMENT A
L’ESFORÇ DELS
COMERÇOS
Durant la Nit, la presidenta de la Unió de Comerç
Rapitenc, Natàlia Guart,
va agrair l’esforç dels
comerços associats “per
convertir-se en un actiu
dinamitzador i econòmic de
primer ordre”. La regidora
de Comerç, Conxi Vizcarro,
va posar en valor també “el
compromís i l’empenta per
adaptar-se als nous temps,
sent pioners en l’adopció
d’algunes innovacions
tecnològiques, com ara
la posada en marxa de la
primera web de productes
de proximitat a Catalunya”.
A la II Nit del Comerç es va
fer el sorteig de la Campanya de Nadal.

nar per informar sobre l’estat actual del projecte. Va sobtar que
fes una visita al Delta i que no
s’aproximés a Alcanar per parlar
amb els alcaldes de municipis
afectats pel Castor i amb la Pla-

de les instal·lacions associades al
projecte Castor i la retirada de la
planta marítima i de la planta terrestre d’operacions, i també del
gasoducte anul·lat per sentència
del Tribunal Suprem. Les des-

TERESA RIBERA

Va sobtar que la
ministra visités el Delta
i que no anés a parlar
del projecte Castor a
Alcanar
Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

taforma en Defensa de les Terres
del Sénia.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig,
considera que “per damunt de
tot cal garantir la seguretat de
la ciutadania, així com l’establiment d’un calendari dels treballs
per al desmantellament definitiu

peses actuals d’aquest projecte
estan repercutint, injustament,
sobre la ciutadania, mentre que
la posada en marxa de nou de
les instal·lacions podria comportar, d’acord amb els informes
emesos, terratrèmols de major
magnitud”.

POLÍTICA
Fins a 9 candidatures es podrien
presentar a les eleccions a la Ràpita
L

’Ajuntament de la Ràpita
pot presentar fins a 9
candidatures a les properes
eleccions municipals del maig.
Amb la candidatura del partit
republicà, Josep Caparrós es
presenta a la reelecció, després
d’accedir a l’alcaldia a les passades eleccions quan va destronar
amb sis regidors a Convergència i Unió, que en les eleccions
del 2011 havien tret sis escons.
Aquest cop intentaràn treure la
majoria absoluta, encara que,
amb la gran quantitat de candidatures que es poden acabar
presentant, no serà fàcil; segons
informa ebredigital.cat. Un fet
que pot ser clau per arribar al número màgic de nou regidors que
donen aquesta majoria absoluta,
pot estar en el fixatge de la exregidora socialista Conxi Vizcarro i no es descarta alguna nova
incorporació de renom dins del

municipi per aconseguir aquest
objectiu.
Josep Maria Miralles, debuta en
aquestes eleccions, encapçalarà
la llista del PDeCAT i el seu pro-

La CUP presenta a Núria Subirats,
que s’estrena en aquestes eleccions, mentre el Partit Socialista
l’encapçalarà Rosa Anglès.
Tal com informa ebredigital.cat,

REELECCIÓ

Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita.

pòsit serà el d’intentar recuperar
l’alcaldia que ostentaven. D’altra
banda, repeteixen també candidatura, Pedro Hernàndez, per
Més Ràpita i Àlex Cervera, que
encara està per veure si es presenta amb les sigles de Primàries
per Catalunya o Solidaritat per la
Indepèndencia.

Josep Caparrós es
presenta a la reelecció
com alcalde i buscarà la
majoria absoluta en els
propers comicis
resten per confirmar si finalment
es presenten les candidatures de
Ciutadans (que fa pocs dies van
fer parada a la població amb una
carpa informativa però que no
fou ben rebuda), Iniciativa per
Catalunya i Demòcatres per Catalunya.
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NOTÍCIES
BREUS
TERÀPIA
INCLUSIVA DE
‘LO PATÍ’
L’art entès com a teràpia inclusiva per a persones amb
problemes de salut o joves
estudiants. Aquesta és una
de les principals apostes
en la programació 2019 de
Lo Pati-Centre d’Art. Hi ha
previstes accions musicals
en espais com hospitals
o projectes conjunts amb
pacients de l’Institut Pere
Mata.

DENUNCIAT UN VEÍ
DE LA GALERA PER
CAÇA FURTIVA
Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient
dels Mossos han denunciat
administrativament un veí
de la Galera per caçar de
forma furtiva ocells en una
finca del terme municipal
d’Ulldecona. Els agents van
sorprendre l’home mentre
caçava ocells mitjançant un
“fila” o “piqueta”. Es tracta
d’un art de caça consistent
en l’ús d’una xarxa abatible
de petites dimensions que
envolta una piqueta d’aigua
que actua com a esquer,
amb combinació d’un amagatall des d’on el caçador
observa i acciona la xarxa
per a la captura dels ocells.
Els agents van intervenir al
caçador furtiu 22 ocells, alguns pertanyien a espècies
protegides.

TANCAMENT
DEL COMPLEX
ESPORTIU DE LA
SÉNIA
L’empresa gestora, sense
avisar, va deixar dimecres
una nota a la porta del
Complex informant de la
suspensió dels serveis.
L’Ajuntament, segons el
Diari de Tarragona, prendrà les mesures oportunes
per la ‘sorprenent situació’.

terres de l’ebre

SUCCESSOS
Desarticulen un grup que distribuïa haixix i
marihuana a l’Europa central des de l’Ebre
L

a Policia Nacional
ha desarticulat una
organització internacional que
es dedicava a proveir d’haixix
i marihuana a diferents
distribuïdors de l’Europa
Central des de l’Ebre.
En una operació desplegada fa
un mes i escaig, van detenir nou
persones de diferents nacionalitats i decomissar 30,5 quilos
d’aquests estupefaents en tres
escorcolls. En una primera fase,
els agents van arrestar una parella a Camarles i va intervenir-los
quinze quilos d’haixix en 59 pastilles amagades en una cadira de

rodes elèctrica just quan iniciaven un viatge amb cotxe fins la
República Txeca. La segona fase
es va centrar en un ciutadà de
nacionalitat espanyola que seria

el responsable d’emmagatzemar
i custodiar la marihuana produïda. Durant les gestions de compravenda amb dos lituans i un
letó, desplaçats expressament,

OPERACIÓ

La Policia Nacional va
detenir nou persones de
diferents nacionalitats
i va decomissar més de
30 quilos d’estupefaent
Agents de la Policia Nacional.

SANTA BÀRBARA

van detenir set persones a la Ràpita i van decomissar 15,5 quilos
de cànnabis. La investigació es
va iniciar el passat agost quan els
agents van tenir coneixement de
que persones residents a Deltebre estaven efectuant desplaçaments a altres ciutats europees
per transportar de forma camuflada grans quantitats d’haixix i
marihuana. En el total de l’operatiu, es van intervenir també
38.000 euros en efectiu, cinc
telèfons mòbils i material divers
per embalar al buit. A banda de la
Policia Nacional, hi va col·laborar
la Policia Local de Tortosa.

SANT JAUME

S’instal·la un parc caní Recaptació per a la
al Raval dels Sabres
Lliga Contra el Càncer
A

l Raval dels Sabres
de Santa Bàrbara,
pròximament, entrarà en
funcionament un nou parc
caní. Aquest serà el segon dels
parcs dedicats al lleure dels
gossos i que ha tingut una
bona acollida per part dels
usuaris propietaris d’aquests.
Els espais són equipaments envoltats per una tanca perimetral,
dues portes d’entrada i sortida,
dos panells informatius que informen de la normativa d’ús, una
paperera amb dispensador de
bosses, un banc i dos jocs “d’agility”. Segons informa La Plana
Ràdio, l’objectiu d’aquest parc, és

GALA TAURINA
Més de 400 aficionats de les
Terres de l’Ebre es van reunir
a Deltebre per celebrar la VII
Gala Taurina, organitzada per
l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre. José Luis Algora,
ramader de Partido de Resina,
va ser-ne el convidat estrella.

que la gent de la zona, disposi
d’un lloc on poder anar amb els
seus gossos i jugar lliurement,
evitant perills. L’Ajuntament insisteix en què els propietaris dels
gossos han de recollir els excrements dins el parc caní i també
recordava que han ubicat un dispensador de bosses per fer-ho
més fàcil.

Durant el col·loqui que va fer
amb Ximo Martí va reconèixer
que no s’esperava la gran afluència d’aficionats a la Gala i va
assegurar que ni a Gales de reconeixements de premis de San
Isidro o de la Feria de Abril havia
vist tanta gent. Durant la gala,
es van atorgar diversos premis
“per valorar el treball realitzat
durant la temporada 2018”.

E

l dia 8 de febrer, la Lliga
Contra el Càncer de
Sant Jaume d Enveja , amb
presencia de l’alcalde Joan
Castor Gonell i de la regidora
Clara Picon, va fer el sorteig de
la nineta que ha confeccionat
Juanita Carranza.
La nineta va ser per a Maite Ri-

bas, d’Amposta. Segons fonts
de la Lliga Contra el Càncer de
Sant Jaume, “hem recaptar 450
euros que han estat enviats a la
Delegació de la Lliga a Tarragona. Com sempre, la Lliga dóna
les gràcies a tothom per la vostra ajuda. Seguirem lluitant i treballant”.

La Gala Taurina ebrenca va tenir lloc dissabte passat.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
‘VERSOS PER LA
LLIBERTAT’
Divendres 22 de febrer, a
les 20 hores, tindrà lloc a la
Sala polivalent de l’Ajuntament de Xerta l’acte “Versos per la llibertat“, en el
marc del judici als 9 presos
polítics i a 3 polítics sobiranistes més. “Hem elegit
Xerta com a poble simbòlic
per a la celebració d’un acte
d’aquestes característiques,
per ser el poble natal de la
presidenta del Parlament
de Catalunya, la MH Carme
Forcadell”.

PAREDES, CAP DE
LLISTA D’ERC A
ULLDECONA
L’assemblea de militants i
simpatitzants d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) a Ulldecona va
escollir Alfred Paredes Poy
com a alcaldable per a les
properes eleccions municipals del maig. Paredes explica que “després d’anys
de participació en les activitats culturals i cíviques
del nostre poble i un cop
m’he establert a Ulldecona, penso que ha arribar el
moment de posar-me a la
disposició de la ciutadania.
Estic preparat per a fer-ho,
amb propostes innovadores i motivadores per fer
millor poble per a tothom”.
Esquerra Republicana
està treballant en aquests
moments “en l’elaboració de la llista electoral,
que estarà plena de cares
noves que representaran
el relleu de la formació i el
programa electoral”.
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TERRA ALTA
Els moviments socials exigeixen l’acció del
Govern per aturar els nous parcs eòlics
L

a Plataforma en Defensa
de la Terra Alta i l’Ateneu
Popular La Pastora exigeixen
al Govern accions immediates
per renegociar la ubicació de
nous parcs eòlics a la comarca,
un compromís adquirit, a
principis de gener, en una
reunió entre els moviments
socials, les administracions
locals i el president Quim
Torra i la consellera d’Empresa,
Àngels Chacón.
Chacón “es va responsabilitzar
de renegociar els projectes amb
les empreses promotores” però,
passades tres setmanes, la Plataforma i l’Ateneu denuncien el
silenci del Departament. A més

a més, la preocupació creix després de conèixer la tramitació
d’una quarta central eòlica reversible al terme de la Fatarella.
Es tracta de la modificació d’un
projecte de l’any 2000 que no
va rebre autorització ambiental.
L’octubre passat es va tornar a
presentar el document ambiental
a la Generalitat. La Plataforma en
Defensa de la Terra Alta i l’Ateneu
Popular La Pastora adverteixen
que l’oposició política a la massificació eòlica de la comarca no
ha de servir “d’arma electoral” si
no “s’aborda amb la magnitud
que li pertoca”. Per això exigeixen una resposta “immediata i
pública” de les demandes que

RIBERA D’EBRE

s’han fet al Govern, en diferents
comunicats i també en les reunions celebrades. Reclamen al ple
del Consell Comarcal i al president, Carles Luz, que compleixin
els acords de la moció que es va
aprovar per unanimitat el passat 20 de desembre. En aquest
sentit, demanen a tots els grups
polítics que van votar la moció
contrària a la instal·lació de nous
parcs eòlics a la comarca que
mostrin públicament “el rebuig”
a una quarta central projectada
a la Fatarella.
Com l’abocador, previst a Riba-roja (plana 3), els parcs eòlics
també centren la polèmica els
darrers dies.

Controvèrsia pels parcs eòlics.

MÓRA D’EBRE

La Mobile Week
Premi a la millor
programa 40 activitats ‘tapaporca’ d’enguany
L

a Ribera d’Ebre és la primera
comarca rural que acull
una edició de la Mobile Week
Catalunya, en el primer any
que aquesta cita per apropar
el coneixement i la tecnologia
digital a tots els ciutadans surt
de Barcelona capital i s’estén a
sis punts del país.
A la Ribera ho fa programant 40
activitats al voltant de les TIC repartides a tots els pobles de la
comarca, en només 7 dies, del
18 al 24 de febrer, amb l’objectiu
d’arribar als habitants riberencs i
també dels territoris propers.
És per això que la programació
inclou activitats per a totes les

CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT I
LA CONFRARIA DE
PESCADORS
L’activitat de la Confraria de
Pescadors de Sant Joan de
Deltebre ha provocat que les
actuals instal·lacions, ubicades
al costat del passeig del riu,
s’hagin quedat petites. L’Ajun-

edats, i de temàtiques ben variades però amb un nexe comú:
‘Descobreix com impacta la tecnologia en les nostres vides’.
Destaca la conferència d’Andreu
Veà, Doctor de la Universitat de
Standford, vinculat a Silicon Valley i lligat familiarment a Vinebre, que divendres 22 de febrer
parlarà de ‘La Internet de les coses que importen’ i sobre com el
món ha canviat des dels orígens
d’internet i com la tecnologia
ens facilitarà la nostra vida diària
si aconseguim adaptar aptituds
i actituds. També es tractarà de
com la digitalització afecta a la
societat, l’empresa i el futur.

tament i la confraria han arribat
a un acord per a la cessió d’ús a
30 anys d’uns terrenys del voltant de 2.400m2 ubicats al Polígon Industrial. Atenent a aquesta cessió, la Confraria realitzarà
una inversió de 120.000€ per a
la construcció d’una nau industrial que, entre d’altres, incorporarà una depuradora de marisc i
esdevindrà el centre de comercialització de l’angula del Delta.

E

l Bar Cafeteria Llamineries
ha guanyat per tercer any el
premi a la millor ‘tapaporca’ de
Móra d’Ebre, en el marc de la
ruta de tapes.
L’alcalde, Joan Piñol, i la regidora de Festes, Montserrat Pineda,
han lliurat el trofeu acreditatiu a
la propietària de la cafeteria. El

premi s’atorga per votació popular entre les 300 persones
que van participar a la ruta. En
segona posició ha quedat l’Hostal Gastronòmic La Creu per la
tapa “Tocapilotes” i el Restaurant Poliesportiu ha sigut el tercer per la tapa anomenada “La
galta”.
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l’entrevista

MARIA CARME
ROCA
M

aria Carme Roca
(Barcelona, 1955) és
historiadora i filòloga i, des
de l’any 1997, ha publicat una
cinquantena de llibres adreçats
a tota classe de públic: infantil,
juvenil i adults. Carme ha estat
guanyadora de premis com el
Nèstor Luján, el Joaquim Ruyra,
i recentment, la seua novel·la
ambientada a L’Illa de Buda,
el Far (Columna edicions), ha
estat guanyadora amb el 51è
Premi Prudenci Bertrana. Un
premi que reconeix la qualitat
literària dels creadors i que ha
tingut il·lustres predecessors
com: Terenci Moix, Baltasar
Porcel, Quim Monzó, Carme
Riera...
Des de l’any 1997, any que
et vas dedicar “plenament” a
la literatura, has publicat una
cinquantena de llibres!
Sí. Escric perquè no ho puc evitar. Des de sempre que he escrit
i he gaudit de molta imaginació,
però no em vaig plantejar de ser
escriptora fins que ja vaig ser molt
ganàpia (la meva primera novel·la
la vaig publicar quan ja tenia 41
anys), quan vaig ser conscient
que hi tenia traça i fins que vaig
tenir un mínim de temps per poder-m’hi dedicar. Tinc moltes
coses per compartir i per a mi la
literatura és el millor mitjà.

El Far: Un llibre ambientat a
l’Illa de Buda. Com vas descobrir la història d’aquest gegant de ferro?
De mica en mica i el decurs del
temps. A través de notícies, de fotografies, d’allò que t’expliquen...
I, el que em va donar l’empenta
decisiva va ser el pòster d’un restaurant del delta. En veure’l vaig
pensar “Aquest far tan esplèndid
demana que algú en faci una novel·la”.
L’any 1864 es va construir el
far metàl·lic que va ser el més
alt del món en aquella època.
La teva novel·la posar veu a
aquelles persones “que ja no
hi són, però que tenen moltes
coses a dir”. Un viatge en el
temps que també ens parla de la regressió del Delta
amb la desaparició d’aquest
far engolit per les aigües. Un
tema que segueix sent de rabiosa actualitat.
Fer parlar als que ja han traspassat ha estat un recurs literari que
he emprat en aquesta novel·la, un
recurs que m’ha permès avançar
situacions i detalls als lectors, aspectes que els personatges encara no saben. I sí, aquesta novel·la
també vol ser un clam per salvar
el delta, un bé preuat i nostrat que
ni podem deixar perdre.
Una novel·la documentada.

ISABEL CARRAASCO

ESCRIPTORA

FOTO: Salva Barlart Llibreria la 2 de Viladrich, Tortosa

Personalment, he de dir que no
Per a mi una novel·la ha d’aportar
alguna cosa més que un argument, ha de ser també el testimoni del temps on passa l’acció de la
novel·la, ja sigui explicant què va
passar en un moment determinat,
fent una denúncia social, una reivindicació o un homenatge.

aprendre, és clar!), de l’ofici dels
faroners, del delta, de les terres de
l’Ebre, de la seva gent, de la lluita contra la regressió... I és més,
en cada presentació que faig, en
cada trobada amb els lectors i
lectores, aprenc més coses amb
les noves aportacions que ells em
fan. Tot un luxe.

Que t’ha aportat aquest últim
viatge?
L’oportunitat d’aprendre moltíssim, com sempre que escric una
novel·la. Enllaçant amb la pregunta anterior, en el transcurs
d’aquest trajecte literari, he après
molt dels fars (i el que queda per

El llibre arrenca amb una celebració familiar amb secrets
familiars inclosos.
Sempre passa que quan busques
corres el perill de trobar. És el que
li succeeix a la Diana que comença a estirar d’un fil i s’acaba trobant
amb una família i unes situacions

que desconeixia completament i
que la conduiran a l’illa de Buda
on hi té les arrels familiars.

RUTA

Després de visitar
Deltebre, Sant Jaume
d’Enveja, Tortosa i Amposta, l’autora visitarà
el 15 de març Roquetes,
13 d’abril l’Ampolla, i 29
de maig Móra d’Ebre.
www.mcarmeroca.cat
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CELMA

MICHEL

UE RAPITENCA

PROPERA JONADA

Gregorio ‘Yoyo’ Ocaña,
nou entrenador
G
BONES O MALES
NOTÍCIES PER LA
RAPITENCA
Estava escrit que Guillermo
Camarero no seguiria a la
Rapitenca. Feia setmanes
que estava qüestionat,
perquè en el futbol manen
els resultats. La Rapitenca
segueix amb un rècord
Guines d’entrenadors: 10 en
5 anys (Guillermo, German,
Isaac, Font, Nando, Pallarès,
Garcia Sanjuan, Delfin i ara
Gregorio “Yoyo”). I és que
des que se’n va anar Teixidó
no ha hagut continuïtat
a la banqueta. Per a mi,
ell hagués estat el míster
ideal per traure l’equip del
pou. No ho dic només jo. La
política d’un club cal mantenir-la ferma encara que
es baixi. Per això ha estat
una equivocació el portar
els últims 4 fitxatges i s’ha
trencat el model d’un equip
de la casa i de jugadors
ebrencs. No s’ha confiat
amb el projecte. També cal
dir que la primera catalana
és una categoria difícil però
el president ha de decidir si
segueix amb el seu projecte
o amb una altra filosofia.
No potser cada any dos
entrenadors.
Malgrat això, penso que no
tot són males notícies. Si la
Rapitenca baixa es gaudiria
d’una gran Segona catalana
amb l’Amposta i el Tortosa
i podria ser l’inici, des de la
calma, d’una estabilitat que
ara no està del tot a prop.

‘CONTIGO
EMPEZÓ TODO’
Fa uns anys, per aquesta
època, el Madrid perdia
pistonada en totes les
competicions. També per
aquesta època, aquella
temporada, va ser coneguda una celebració de Ronaldo d’un aniversari amb
una festa amenitzada per
un cantant: Kevin Roldan.
El Madrid ja no va reaccionar. I el Barça el va passar
per sobre. I Piqué, en la
celebració d’un dels títols
assolits pel Barça en aquella campanya, va recordar al
cantant dient aquella frase
que va passar a la història:
“Gracias Kevin, contigo
empezó todo!”. Han passat
uns anys i ara Piqué és el
propietari de l’Andorra,
equip que visita la Devesa
diumenge. Cal esperar que
aquella frase pugui servir
ara per a la Rapitenca i que
diumenge comenci una
nova dinàmica de victòries i
que l’equip pugue refer-se.
Podria ser un bon punt de
partida. S’ha canviat el tècnic i podrien haver-hi més
moviments amb fitxatges,
amb el que això suposaria.
Salvant les distàncies, que
són moltes, recordo el cas
del Tortosa l’any passat. Des de dins es parla
d’unió i cooperació. Ara és
Fernando Garcia qui marca
la pauta. La situació no és
fàcil. Només els resultats
poden canviar-la.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Ascó-Santfeliuenc, Rapitenca-Andorra,
Amposta-Tortosa, S Bàrbara-Rapitenca, S Jaume-la Cava, Aldeana-Flix i Vilalba-Ebre E. Convidats: Jordi Pérez (Amposta) i Marià
Curto (Tortosa). Intervenció de Fernando Garcia (Ràdio Ràpita).

regorio ‘Yoyo’ Ocaña,
entrenador d’Albacete, és
el nou mister de la Rapitenca.
Arriba per allunyar l’equip de
les posicions compromeses.
Ocaña sempre ha entrenat en
categories superiors, majoritàriament Tercera Divisió, i serà
la seva primera experiència al
futbol català. El tècnic ha estat
entrenant a equips com el Quintanar, Albacete B, Olímpic de Xàtiva, Alzira, Almansa o Deportivo
Guadalajara; aconseguint disputar diverses promocions d’ascens a Segona Divisió B.
Guillermo Camarero va deixar
de ser el tècnic de la Rapitenca
després de la derrota contra el
Tàrrega (0-4). El president, Hernan Subirats, de Guillermo, ha

AMPOSTA-TORTOSA,
GRAN DERBI
PER DIUMENGE (17 H)

D

iumenge, a Amposta,
l’equip local, en ratxa de
resultats, rebrà el Tortosa,
que ha guanyat els darrers
quatre partits.
L’Amposta és seté, després dels
últims resultats (8 victòries en 11
partits de Xavi Cid a la banqueta). El Tortosa, que diumenge va
vèncer el cuer la Pastoreta per
3-0 -gols de De la Torre, Duran i

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Andorra
diumenge 16 h.

DISSABTE
El president, amb el nou tècnic.

dit que “estava implicat amb el
projecte esportiu, el vestidor era
una pinya de tots els jugadors,
aquests estaven contents amb
les sessions d’entrenament… solament li va faltar treure els punts
per poder estar en una zona més
tranquil·la a la classificació. Els
estem molt agraïts a Guillermo
i a Juanma per la feina feta a la
Rapitenca”.

La Ràpita espera a
Piqué i a Shakira
l debut del nou entrenador
rapitenc, no serà només
l’únic motiu per anar
diumenge a la Devesa, al partit
Rapitenca-Andorra (16 h).
L’equip rapitenc necessita els
punts per sortir de la zona de
descens. Però, a més, l’expectació pot estar si el propietari de
l’Andorra, Gerard Piqué, amb la
seua família, visita l’estadi rapitenc per veure el seu equip. Piqué va estar en el darrer partit de

Ascó-Santfeliuenc,
dissabte 17 h.

SEGONA CATALANA

DIUMENGE 16 H

E

TERCERA DIVISIÓ

l’Andorra fora de casa, a Tàrrega,
on va veure el partit de la graderia i va entrar al vestidor per
felicitar els seus jugadors. Des
de la UE Rapitenca, ahir dijous,
no tenien constància oficial si
Piqué estaria diumenge i si viatjaria o no amb la família. El partit
es jugarà a les 16 hores. El Barça
juga demà dissabte a les 20.45
h. Tot pot dependre de si hi ha
concentració del Barça diumenge per la Champions.
Tomàs- és tercer a quatre punts
del segon, el Catllar (equip que
té un partit menys). Per al Tortosa, el duel és clau per seguir
amb opcions d’aspirar a la promoció d’ascens. L’Amposta,
per la seua part, voldrà guanyar
per continuar escal.lant posicions. El derbi centrarà l’atenció
diumenge a la nit (22.30 h) del
programa MINUT 91, a Canal
TERRES DE L’EBRE, amb un
ampli reportatge del partit i les
opinions dels presidents, Jordi
Pérez (Amposta) i Marià Curto
(Tortosa).

M Nova-Catllar 16.30h
Reddis-Ampolla 17 h
Pastoreta-Gandesa 17h
Riudoms-Vendrell 17h
DIUMENGE

Torreforta-Pobla 12h
Valls-Camarles 16.30h
Ulldecona-Canonja
16.30h
Amposta-Tortosa 17h
Vilaseca-la Sénia 17h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

S Bàrbara-Rapitenca 17h
DIUMENGE

Aldeana-Flix 12h
S Jaume-la Cava 12h
Masdenver-Olimpic 16h
J i Maria-Roquetenc 16h
Perelló-Alcanar 16h
Godall-Ametlla 16.15h
Batea-R Bítem 16.30h
Corbera-Catalònia 16.30h

QUARTA CATALANA
DISSABTE

La Cava-Benissanet 16h
DIUMENGE

Xerta-Ginestar 12h
Vilalba-Ebre Escola
16.15h
Arnes-Tivenys 16.30h
Deltebre-Amposta 17h
Catalònia-Fatarella 19h
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SEGONA CATALANA
L’Ulldecona perdona i
l’Ampolla guanya

Carles lidera el triomf
de l’Amposta (1-3)

D

L

esprés de 3 derrotes,
l’Ampolla va tornar a
guanyar, contra l’Ulldecona
(2-1).
Enric Alaixendri, de l’Ampolla:
“l’Ulldecona va començar millor,
sobre tot els primers 30 minuts.
Fou més intens, i va tenir ocasions. A la represa ells van baixar
una mica el ritme i nosaltres vam
tenir més possessió de pilota i
més presència a l’àrea rival. Ells tenien opcions de contraatac, però
vam poder contrarrestar-les. Arran d’una acció embolicada dins
la seua àrea, va venir el penal que
fou l’1-0. Però a la sortida d’un
córner ens van empatar i semblava que l’empat seria el resultat

quan Gerard va marcar per l’escaire el 2-1. La victòria ens dóna
confiança”. Manolo es va lesionar
i s’afegeix a la baixa de Guillem.
Gallego, amb molesties, és dubte. Cristian Paradas (exCamarles),
nou fitxatge. Carlos Gilabert, de
l’Ulldecona: “va ser un partit que,
com a mínim, mereixiem l’empat.
L’equip va estar en una bona línia
sobre tot la primera part però en
general tot el partit, creant moltes
ocasions jo diria que per a guanyar
al camp d’un gran equip”. Gustavo
va tornar. Albert i Pau foren baixa.
En la jugada del penal, en l’acció
anterior, Fran, porter faldut, es va
quedar a terra lesionat. La jugada
fou ràpida i va seguir.

’Amposta va guanyar a la
Pobla i segueix imparable
(1-3).
Igual que Carles. L’equip és ara
força competitiu. Amb Xavi Cid,
l’Amposta ha sumat 8 victòries,
un empat i només dues derrotes. Del partit a la Pobla, el tècnic
deia que “va ser dels partits més
complets que hem fet. Sobre tot
en l’aspecte defensiu. Després
d’uns primers minuts amb molt
de respecte pels dos equips, sense profunditat, poc a poc el partit
va obrir-se, principalment arran
d’una falta lateral que va traure
Ion i que Carles va rematar fent
el 0-1. La Pobla va reaccionar tenint més possessió de pilota però

nosaltres vam estar molt intensos
en defensa. Amb una recuperació, Ion va assistir a Carles que va
marcar el 0-2. Llavors van ser els
millors moments nostres, amb un
parell d’ocasions per a sentenciar. Ja en el darrer tram del primer temps ells van insistir i amb
accions a pilota aturada ens van
crear dificultats. A la represa, vam
saber frenar el ritme del joc en
els primers 10 minuts i, després,
amb més espais, vam perdonar la
sentència amb dues oportunitats.
Fins que Carles, de penal, va fer
el 0-3. Vam baixar la intensitat i la
Pobla va tenir una ocasió i a la segona va fer l’1-3. Hem de seguir,
refermant la millora partit a partit”.

C AT MÓRA LA NOVA

CF LA SÉNIA

No es produeix la
reacció, a la Canonja

Recuperació amb
golejada (5-0)

E

regava a través del seu número 17
que propiciava segones jugades,
sobre tot pel costat dret. Però
jugàvem amb intensitat i ritme, i
teníem la pilota i no patíem massa en defensa, excepte la jugada
de l’1-0 que va venir d’una pilota
llarga, en una de les poques accions en què vam estar indecisos
al darrera. Vam reaccionar amb
un parell de jugades per empatar,
però sense definir-les. A la represa
vam arriscar, amb més possessió
de pilota i fent diverses arribades.
Edu va empatar però, poc després, arran d’una falta lateral, ens
van marcar el 2-1 i, tot i intentar-ho, no vam poder empatar”.

L

a Sénia es va refer dels
darrers resultats negatius,
amb una golejada contra un
dels cuers, el Torreforta (5-0).
Serrano, tècnic de la Sénia, indicava que “l’equip va afrontar el
partit amb molta serietat, conscient que era important per canviar
la dinàmica. I el cert és que els
primers 30 minuts van ser molt
bons, amb intensitat i ritme, fent,
a més, l’1-0 en un córner i el 2-0
arran d’una gran jugada col.lectiva. Amb el 2-0 el Torreforta va tenir un parell de possibilitats però
abans del descans Zaragoza decidia amb el 3-0. A la represa va
seguir la mateixa dinàmica i Gas-

parin va fer el 4-0. Monforte, amb
una gran jugada individual, va establir el 5-0. Vam disposar, a més,
d’altres ocasions clares. Content
per l’actitud i per la victòria, que
ens feia falta. També satisfet de
l’aportació dels juvenils que una
vegada més ens van ajudar”.

disponible a la banqueta. Kiki,
del Camarles: “sabíem que seria
un partit molt complicat, perquè
el Vendrell tenia molta necessitat. A més, anàvem amb diverses
baixes de darrera hora. Malgrat
això, l’equip va sortir molt ben
posat, amb bona actitud i, tot i
rebre l’1-0, va reaccionar fent
l’empat. Llavors, per una expulsió tant tonta com justa, ens vam
quedar amb deu. I el Vendrell,

abans del descans, va marcar
el 2-1. A la represa, tot i jugar
amb deu, vam sortir amb convicció de que podíem empatar.
I vam assolir el 2-2 gràcies al
bon treball. No obstant, el Vendrell llavors va insistir i va aconseguir el 3-2. Ho vam intentar
però sense poder fer canvis i
amb deu va ser complicat. I
ells, aprofitant els espais, van
sentenciar. Malgrat la derrota,

felicitar a l’equip perquè va lluitar fins el final. Felicitar també
al Vendrell perquè, va fer un
bon partit. Nosaltres hem de
mirar de recuperar gent per
visitar el líder. Dani Saez va demanar la baixa i finalment la
va rebre. Diumenge passat ja
va debutar amb el Perelló. El
Camarles recuperarà el partit
contra el Catllar el divendres
dia 1 de març (20.30h).

l Móra la Nova va perdre a
la Canonja (2-1) i segueix
en una dinàmica negativa (1
punt de 15).
Es compromet, i més si hi ha
compensacions. Va ser una jornada amb baixes: Agustí, Barru,
Fuertes i Martos ho eren. Nando
Garcia, del Móra la Nova: “era un
partit important per poder agafar
distàncies, en el cas d’haver-lo
guanyat. Malgrat el bon treball,
portem dos mesos en què els resultats no surten”. Nando afegia
que “vam començar el partit ben
posats, contrarrestant el joc directe de la Canonja que ens creava alguna dificultat quan descar-

MOLTES
ADVERSITATS PER
AL CAMARLES, AL
VENDRELL (4-2)
El Camarles va perdre al Vendrell (4-2). Segona derrota seguida fora de casa. La ratxa es
veu frenada. L’equip va viatjar
amb baixes, tenint un jugador

Joan Zaragoza, de la Sénia.

ESPERANT
A DILLA
EL GANDESA ,
PENDENT DE LA
RAPITENCA
El davanter Javier Dilla
ha demanat la baixa a la
Rapitenca. De moment, el
club del Montsià no li dóna.
Si la rep, Dilla tornaria al
Gandesa, club en el que fou
dels màxims golejadors de la
Segona catalana. El Gandesa, diumenge passat, va
sumar una victòria agònica,
al final, contra el Reddis
(1-0). 3 punts importants
després de 5 jornades sense
guanyar.
L’equip de la capital terraltina, en la propera jornada,
visitarà el cuer del grup,
la Pastoreta. Del darrer
partit, el tècnic del Gandesa,
Alberto López, deia que “a la
primera meitat no vam estar
bé. No vam ser eficients per
superar la línia de pressió del
Reddis que, quan recuperava
prop de la nostra àrea, va fer
perill i així va tenir opcions.
A la represa, nosaltres vam
jugar amb més ritme i intensitat i vam tenir diverses
ocasions clares; el seu porter
va estar sensacional. El no
marcar va portar neguit:
volíem arribar massa ràpid
i això generava desordre.
El Reddis va fer algunes
contres per poder marcar.
Al final, una centrada de
Moha va rematar-la Victor
Vila amb el cap. Fou l’1-0.
Victòria molt important”.

equip

GF

GC PNTS

1. Valls
2.Catllar
3.Tortosa
4. Ampolla
5. Gandesa
6. La Sénia
7. Amposta
8. Camarles
9.Pobla
10. Riudoms
11. Canonja
12. Móra Nova
13. Ulldecona
14. Vendrell
15. Vilaseca
16. Torreforta
17. Reddis
18. Pastoreta

53
51
39
44
34
36
38
44
32
28
33
37
35
23
27
13
14
19

11
28
20
33
21
30
31
38
31
28
37
38
38
32
29
44
53
58

56
45
41
39
34
34
32
32
31
30
26
25
24
23
20
15
11
10
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El Perelló referma el
liderat a Móra d’Ebre

JESÚS I
El Batea fa molt bones MARIA
sensacions a l’Ametlla NOVES
ELECCIONS A LA

E

E

l líder Perelló va superar
una prova de foc al camp
de l’Olímpic (0-1).
Un gran gol de Jack, als primers
minuts, amb gran assistència de
Yusi, va ser el 0-1 que va acabar
sent decisiu. Els locals, amb baixes (amb juvenils a l’equip), van
pressionar del minut 15 al 35 de
la primera meitat quan van tenir
les millors opcions. El Perelló,
abans del descans, va disposar
de la seua per decidir, amb una
doble rematada de Marc que va
evitar Nogales, porter morenc. A
la represa, en els primers 20 minuts, el Perellò va dominar i va
tenir noves opcions però no va
sentenciar i per això va acabar

patint quan l’Olímpic, al final, va
pressionar i va tenir dues possibilitats per empatar, una de clara de
Soriano que va evitar Ródenas.
Al final, 0-1 i victòria de prestigi
per a un líder amb qui va debutar
Dani Saez (Camarles). El davanter Walter encara no pot jugar
per temes burocràtics. L’Olímpic,
amb dues derrotes seguides, ha
vist frenat el seu impuls després
de 8 sense perdre. Madero, Félix
i Caballos van ser baixa mentre
que Sergi es va resentir de la lesió
als primers minuts.
El Perelló rebrà diumenge al cuer
Alcanar. L’Olímpic, amb ganes de
refer-se, visitarà el Masdenverge,
diumenge (16h).

l Batea va sumar la quarta
victòria seguida i és tercer.
Va guanyar a l’Ametlla (0-3) en un
partit igualat en el primer temps
quan cap dels dos equips va tenir el control. Va ser una primera
meitat marcada per les indecisions. A la represa, els terraltins
van imposar-se, amb seguretat
defensiva i amb bona elaboració
de les jugades, amb més participació de Jordi Vilanova. Paul va
fer el 0-1, a la sortida d’un córner, i Sergi, aprofitant una bona
jugada d’Edgar, va marcar el 0-2
que ja va decidir. Els caleros no
van poder amb la bona feina col.
lectiva del Batea que va sentenciar amb un gol de Nil, després

PRESIDÈNCIA

d’una altra jugada d’Edgar per
l’esquerra. L’Ametlla va veure frenada la bona ratxa de les darreres quatre jornades, en les que
no havia perdut (10 punts de 12).
El Batea, una derrota en 7 jornades, segueix tercer, a dos punts
del líder. Josep Ma. Rovira, tècnic
de l’Ametlla: “res a dir a la seua
victòria. Fou el millor equip que
fins ara ens ha visitat. A la segona meitat es va imposar, tenint el
control de la pilota i del partit, i
nosaltres no vam poder reaccionar”. Chema, del Batea, felicitava
a tots els seus jugadors “pel treball i la bona segona meitat quan
vam poder controlar el joc i tenir
les ocasions, fent els gols”.

PER L’ARBITRATGE

DEBUT DE BARTOLO

El Masdenverge va
acabar indignat

La Cava mereixia més,
contra l’Aldeana (1-1)

L

la lesió d’Eric. A la represa vam cedir més la pilota i vam esperar per
robar-la i sortir a la contra. Així vam
poder marcar. Tot va anar bé fins
el minut 60. El criteri de l’àrbitre va
canviar i en una jugada en què el
jugador visitant es va emportar la
pilota amb la mà, vam fer una falta
com d’altres van haver-hi durant el
partit, per joc perillós. Però aquesta va ser targeta i va ser la segona.
Poc després, una falta rigorosa,
ells la trauen ràpid i, en fora de joc
claríssim, ens van fer l’1-1. Ja vam
sortir del partit i per protestes ens
vam quedar amb 9. I la Rapitenca
va decidir amb dos gols al final”.
Més informació a la plana 19.

M

ario Arques, de la Cava:
“d’entrada el partit va ser
igualat, amb respecte entre dos
equips que sabíem de la importància dels punts.
Arran de l’1-0, que va fer Edgar
en una contra, aprofitant una assistència de Ferran, el partit vam
controlar-lo millor. Però amb un
penal infantil, l’Aldeana va empatar. I el partit es va complicar quan
Ferran va veure la segona groga.
La primera fou rigorosa. La segona va ser justa. A la represa, tot
i jugar amb 10, les opcions més
clares van ser nostres. Marcel en
va crear dues i Edgar en va tenir
una altra en una jugada en què

va rebre una falta fora de l’àrea,
el joc va seguir i també la va rebre dins i l’àrbitre va xiular la de
fora. L’Aldeana, al segon temps,
no va xutar a porteria. Vam fer
mérits per guanyar els 3 punts”.
Bartolo debutava en el retorn a
l’Aldeana: “la primera meitat va
estar marcada pel respecte. Una
pèrdua nostra va propiciar l’1-0
i, acte seguit, en un penal tonto
però clar va venir l’empat. Ells es
van quedar amb deu. A la represa,
nosaltres vam estar imprecisos i
no vam xutar a porteria. La Cava,
amb un menys, va fer un parell
d’arribades clares. Hem de seguir,
millorant en l’aspecte ofensiu”.

un equip intens i vam haver de
treballar molt per assolir la victòria. Carles va marcar l’1-0, i
vam tenir un parell d’opcions
amb un gol anul.lat per un fora
de joc que no era. El S. Bàrbara
va empatar abans del descans,
amb gol d’Amado. A la represa,
vam fer el 2-1 però l’expulsió de
Tini va complicar el partit i vam
haver de patir, també perquè no
vam saber sentenciar quan vam

tenir ocasions per fer-ho”. Un
juvenil va debutar de titular i un
altre va jugar durant el partit.
Parra, del Santa Bàrbara: “va
ser un gran partit, disputat amb
molta intensitat, al camp d’un
dels millors equips de la categoria. L’equip va donar-ho tot i per
això estic molt satisfet, malgrat
la derrota. El Flix va avançar-se
amb l’1-0 però vam reaccionar
empatant amb el gol d’Amado.

A la represa, el jugador de la
tarde, Luis Garcia, va fer el 2-1.
Llavors, el partit va travar-se i,
tot i que vam intentar-ho, no
vam poder empatar. La veritat és d’aquells dies que, tot i
la derrota, acabes satisfet del
treball i de la implicació dels
jugadors. Tot això, com he dit,
davant d’un gran equip com és
el Flix”. El Santa rebrà demà a la
Rapitenca.

a Rapitenca, 8 punts de 12,
torna a les primeres places
en guanyar a Masdenverge
(1-3), un partit amb moltes
queixes dels locals que van
jugar a la represa amb 9.
Segons el tècnic Gerard Capera:
“la Rapitenca va començar millor
el partit, dominant i tenint alguna
opció que va evitar Marc. Amb els
minuts, nosaltres ens vam adaptar
i el joc es va igualar, creant ja oportunitats i fent Edu l’1-0, arran d’un
penal clar. Sabíem de les virtuts
del rival, un equip jove i tècnic, per
això vam jugar ben ordenats, amb
intensitat defensiva. L‘únic inconvenient, abans del descans, va ser

EL FLIX ES
RECUPERA (2-1)
El Flix, tot i les baixes, es recupera després de 3 jornades
sense guanyar. Va imposar-se
al Santa Bàrbara (2-1). Segons
Narcís, tècnic flixanco, “va ser
un partit molt igualat en què
va costar molt guanyar. Sabíem que el Santa Bàrbara és

La UD Jesús i Maria va
celebrar dimarts una assemblea de socis en la que
es va aprovar la celebració
d’eleccions a la presidència,
per al dia 7 d’abril. Un any
després, el soci tornarà a
passar per la urna. L’any
passat, Gilabert va guanyar
les eleccions a l’altre candidat, Mario Ródenas.
L’afer de la filiació plantejada de la nova entitat, Futbol
Formatiu Terres de l’Ebre,
que també es va resoldre
amb unes votacions, ha
estat el detonant de la
convocatòria de les properes eleccions. El president
Gilabert, juntament amb
Edu Albacar, era l’impulsor
d’aquesta nova entitat
formativa, que havia de ser
filial del club de l’aube. Els
resultats de les votacions i
la divisió que van comportar
han suposat una nova convocatòria d’eleccions. Farà
falta saber qui es presenta
per a ser el futur president
en aquests comicis.
D’altra banda, el primer
equip de la UD Jesús i Maria
va golejar en la seua visita
al cuer, l’ Alcanar (0-7). Berderal (3), Sufi (2), Adri i Lucero van marcar els gols. El
Jesús i Maria segueix segon,
a un punt del líder Perelló.
En la propera jornada, rebrà
el Roquetenc.
equip

1. Perelló
2. J i Maria
3. Batea
4. Rapitenca
5. Flix
6. Aldeana
7. Catalònia
8. La Cava
9. S. Bàrbara
10. Olímpic
11. Roquetenc
12. Corbera
13. Rem Bítem
14. Ametlla
15. Godall
16. S Jaume
17. Masdenv.
18. Alcanar

GF

54
56
49
60
46
35
27
43
30
43
31
43
45
25
31
32
26
12

GC PNTS

31
26
27
36
33
22
22
29
22
33
33
35
32
29
50
44
54
130

41
40
39
38
37
35
33
32
32
32
30
27
26
25
21
20
11
0
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TERCERA CATALANA
El R-Bítem topa amb un El Jesús Catalònia
guanya el Godall (1-0)
gran Marc Masdeu
E

l R.Bítem va empatar a casa
deixant perdre una ocasió
per distanciar-se d’un rival
directe, el Sant Jaume (0-0).
David Garcia, del R. Bítem: “va
ser un partit en què nosaltres
vam dur la iniciativa del joc i en el
que vam tenir la possessió de la
pilota durant molts minuts, creant ocasions però sense poder
transformar-les. El Sant Jaume
es va defensar amb molt d’ordre
però la clau va ser no aprofitar les
opcions, que van existir i clares.
Destacar el seu porter, que va
salvar les nostres possibilitats”.
Joan Subirats, del S. Jaume:
“l’empat va ser molt important, al
camp d’un rival directe i després

de les dues jornades anteriors
en què havíem rebut 8 gols, fent
una mala imatge. Diumenge vam
millorar i l’equip, malgrat les baixes d’Edu, Eric i Nieto (entre altres), va jugar amb molta serietat.
Vam anar amb 13 jugadors però
vam aguantar. El nostre porter
ens va salvar de rebre un gol amb
vàries intervencions molt bones.
En el darrer quart el partit es va
trencar, amb anades i tornades
i nosaltres vam tenir les nostres
arribades, una molt clara amb un
dos contra u dels germans Pardo
que l’àrbitre va invalidar per un
fora de joc que, per nosaltres, no
era. Hem de seguir, amb aquesta
actitud i compromís”.

E

l Catalònia va guanyar el
Godall (1-0), amb gol de
Leandro.
Els jesusencs, el dia del debut a
casa del seu tècnic, Juanjo Agustin, no van saber sentenciar i vam
patir fins el final quan el Godall,
viu en el partit, va inquietar amb
accions a pilota aturada. El Cata
s’enganxa al grup capdavanter
amb les dues victòries seguides
a casa. El Godall, amb dues derrotes consecutives, continua en
una zona compromesa que pot
ser-ho si hi ha cap compensació.
Juanjo Agustin, tècnic del Catalònia, deia que “va ser un partit en
què vam tenir el domini del joc i
en el que vam intentar fer circula-

cions de pilota per creaa opcions.
Les vam tenir abans del gol de
Leandro que va venir arran d’una
bona jugada. El problema fou que
no vam saber encarrilar el partit,
tot i el nostre domini. I vam haver de patir perquè el Godall va
fer sensació de perill en accions a
pilota aturada. Victòria important
per la confiança, per creure amb
la feina”. Robert Avinyó, tècnic
del Godall: “vam afrontar el partit
amb 10 jugadors de camp i dos
porters. Però vam aguantar bé i
vam tenir les nostres ocasions.
Fins el final vam poder empatar.
Molt content del treball i penso
que, tal com va anar, un empat
no hagués estat injust”.

QUARTA CATALANA

TIVENYS-XERTA

Pas endavant de l’Ebre
Escola, contra l’Arnes

El derbi de l’Assut
acaba amb empat (1-1)

D

T

uel de líders amb gran
expectació: més de 300
persones a la tribuna de
l’estadi Josep Otero.
Banderes, megafonia i ambient
excepcional responent a la crida
de la directiva del club local.
L’Ebre Escola va guanyar davant d’un Arnes que va estar viu
fins el final (3-2). Els locals es
van avançar arran d’una contra
d’Anass que va culminar Cirera.
Acte seguit, l’Arnes va empatar
amb un gol de Gordo. A l’inici
de la represa, Anass va fer el 2-1.
Però l’Arnes tornaria a empatar.
Llavors, els locals van assetjar la
porteria d’un equip terraltí que va

EL BENISSANET
S’ACOSTA AL PLAYOFF, EN VÈNCER EL
DELTEBRE (4-1)
Per la seua part, Anton Flores,
del Deltebre: “el partit es va
posar molt malament als 25
minuts amb el 3-0. Però cal
dir que l’equip no va baixar els

fixar la defensa avançada per reduir els espais. Per això els locals
en moltes fases van ser directes
per poder crear perill a l’esquena
de la defensa rival. L’Ebre va tenir
nombroses ocasions, reclamant
un penal sobre Pep Montesó que
no fou xiulat i altres fores de joc
que va decretar el col.legiat. Al final, la pressió local va suposar la
recuperació d’una pilota i el gran
gol de Pep Montesó. Fou el 3-2
definitiu. L’Ebre Escola va fer un
gran pas per confirmar el play-off.
L’Arnes, un punt de nou, ha vist reduit l’avantatge i Ginestar i Vilalba
estan només a cinc, a manca de
quatre jornades pel final de la lliga.

braços. Malgrat anar limitats i
sense porter, com en les darreres jornades, l’equip es va refer
i va marcar el 3-1 lluitant i tenint altres opcions com una pilota penjada que va anar al pal
o un penal no xiulat. Al final, en
pròpia porteria, va venir el 4-1
que va ser massa abultat. Molt
content del treball. Són jugadors que de donen la cara”.

ivenys i Xerta van empatar
(1-1).
David Montardit, president del
Tivenys: “tot i les baixes, amb 13
efectius i sense porters, vam fer
un bon partit, marcant Fouad
l’1-0 a la primera meitat i gaudint
d’altres opcions. Com en tota
la temporada, ens costa fer gol.
No tenim sort en aquest sentit,
ni tampoc amb les lesions. Abans
del descans, amb un penal discutit, el Xerta va empatar. La represa
va ser més oberta. El Xerta va tenir
opcions en accions a pilota aturada i nosaltres, en accions combinades, vam fer les més clares,
amb un pal i una altra a porteria

buida que no vam aprofitar”. Eric
Borràs, del Xerta: “a la primera
meitat ens va costar adaptar-nos
al partit i el Tivenys va dominar,
fent l’1-0. Abans del descans vam
tenir dues opcions que van traure defenses locals amb la mà. En
una d’elles, l’àrbitre va xiular penal. Fou l’empat. A la represa, vam
millorar però no vam ser capaços d’aprofitar les arribades que
vam fer. També, vam acusar el
cansament, i és que teníem pocs
recanvis. El Tivenys, tot i no estar
tant bé com al primer temps, va
aprofitar una indecisió nostra per
fer un pal que hagués pogut suposar la seua victòria”.

MALESTAR
CORBERÀ
EL ROQUETENC
S’IMPOSA AMB
GOL DE CESSAY
(1-0)
El Roquetenc va guanyar
al Corbera amb un gol de
Cessay, aprofitant una assistència de Camarero (1-0). El
Corbera es va queixar molt
de l’arbitratge per diversos
fores de joc que no eren i
per dos penals a la represa i
que “no foren xiulats”. En el
primer, l’àrbitre va xiular un
joc perillós local dins de l’àrea
quan els visitants reclamaven
mans del defensa roquetenc.
Amb descontent visitant per
l’arbitratge, el Roquetenc va
fer la seua feina i va sumar
una victòria que l’estabilitza,
és la segona seguida després
de sis jornades sense guanyar.
Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc, comentava
que “va ser un partit intens
i igualat en el que nosaltres
ens vam avançar aviat amb
el gol de Cessay. Després el
partit es va travar. L’estat
del camp tampoc ajudava i
els dos equips van haver de
ser més directes. Ja no van
haver-hi moltes ocasions. El
Corbera, molt en desacord en
l’àrbitre, va insistir fins el final
però ens vam defensar per
assolir una victòria important,
a casa, després de 4 mesos”.
La nota negativa fou la lesió
de Cristian Ventura. Jorge
Párraga, del Corbera, deia que
“és cert que l’àrbitre no va
estar encertat i que van haver
decisions complicades però no
ens hem d’excusar amb això i
també hem de fer autocrítica i
veure que, en general, no vam
estar bé i que estem en un
moment difícil, després de les
4 derrotes seguides”.
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QUEDEN 4 JORNADES

El Vilalba segueix amb El Ginestar també
opcions de play-off
segueix somiant
E

l Vilalba va guanyar en el
derbi a la Fatarella (0-2).
Està a cinc punts de la quarta
plaça.
José Víctor, de la Fatarella: “va ser
un partit que ja es va complicar
aviat amb la lesió d’Arnau que ens
va obligar a trastocar l’equip. El
partit, fins el descans, va ser igualat, amb molt joc directe pels dos,
i amb alternatives. Al minut 38, en
un clar fora de joc, el Vilalba va fer
el 0-1. És complicat xiular sense
assistents però el fora de joc existia. Poc després, amb un càstig
excessiu, ens vam quedar amb
deu. I a l’inici de la represa vam
haver de fer un altre canvi per
lesió, amb una nova modificació

de l’equip. El Vilalba va marcar el
0-2 i, tot i intentar-ho, va ser molt
complicat i el Vilalba es va imposar a la represa, sent, per aquesta,
just guanyador”. Abdul, del Vilalba: “felicito a tots els jugadors pel
treball. Penso que, sobre tot a la
primera meitat, vam jugar millor
que el rival, tenint arribades, a
més del gol. A la represa vam seguir igual fins el 0-2. Llavors vam
baixar la intensitat i la Fatarella, en
una acció a pilota aturada, va fer
una ocasió que hagués complicat
el partit, cas d’entrar. No va ser
així i al final una nova victòria que
ens fa mantenir opcions. Estem
il.lusionats. Hem de seguir així fins
el final. Estic molt content”.

E

l Ginestar va patir per
remuntar contra el cuer, la
Cava (2-1).
Poley, del Ginestar: “vam començar bé, tenint un parell d’opcions.
La Cava apretava al centre del
camp i buscava la contra. Així va
fer el 0-1. En La situació que estem en què no podem fallar i hem
de guanyar, el gol ens va causar
precipitació i nervis i la Cava, ja a
la represa, va tenir opcions que
va evitar Rafel. Carlos, de falta,
va empatar i llavors vam disposar
d’ocasions, les més clares. No vam
marcar i en la que menys, arran
d’una falta, Pinxo va xutar i la tanca va desviar la pilota. Fou el 2-1.
Seguirem. Anem a Xerta i després

rebem a casa a l’Arnes, l’Ebre i el
Tivenys. Mentre hi hagin opcions,
lluitarem”. Baltasar Capera, de la
Cava B: “ens va sortir bé el plantejament, ben posats en defensa,
pressionant al centre del camp i
buscant la contra. D’aquesta forma vam tenir dos ocasions i a la
tercera vam fer el 0-1. A la represa
el Ginestar va dominar més però
no ens va fer excessiu perill mentre que nosaltres vam fer diverses
possibilitats amb dos gols anul.
lats, un penso que no era fora de
joc. De falta el Ginestar va empatar i al final, en un rebot de la tanca, ens va fer el 2-1. El resultat no
va ser just. Mereixiem més. Però
content de l’evolució de l’equip”.

DES DE LA RÀPITA NO ES VOL ENTRAR EN POLÈMICA
Gerard Capera: “els àrbitres ajuden a la
Rapitenca, no sóc el primer que em queixo”
G

erard Capera, tècnic
del Masdenverge, ja
ha manifestat a la plana 17
el desacord del seu equip
amb l’arbitratge del partit de
diumenge contra la Rapitenca
(1-3).
Capera considera que “ja ho he
dit en altres ocasions que crec
que la Tercera catalana necessita
assistents en els partits. I crec que
amb els diners que es paguen, els
haurien de posar. Així els àrbitres
estarien més protegits i no passaria el que està passant”. El tècnic afegia que “nosaltres, i jo en
concret, no vam estar correctes
amb les protestes. Jo, durant la
represa, vaig entrar al camp per
intentar protegir els jugadors,
quan més protestaven, per no
rebre més targetes. A mi, qui em
coneix, sap que gairebé mai he

estat expulsat. Lamento el que
vaig fer quan vaig entrar al camp
i vaig tocar l’esquena de l’àrbitre,
simplement perquè m’escoltés. I
li vaig dir que s’havia carregat el
partit. No el vaig insultar. També
admeto que els meus jugadors
van perdre els nervis. Tot plegat,
ho lamentem i no ha de tornar
a succeir” . L’entrenador ampollero del Masdenverge també
deia que “són declaracions que
no m’agradaria fer. M’agradaria
parlar de la Rapitenca, del gran
equip que té, amb gent jove i
tècnica, i del bon entrenador que
és Ramon Sancho. Però avui he
de dir que no sóc el primer que
em queixo. I ja fa unes jornades
que els àrbitres estan ajudant a la
Rapitenca. No sé perquè passa.
També insisteixo en què si hi haguessin assistents potser moltes

d’aquesta queixes no es produirien. Però ara són així”. D’altra banda, Ramon Sancho, tècnic de la
Rapitenca, aclaria que “respecto
molt les opinions de companys
d’altres equips, però no puc entendre que es digue això. Nosaltres també ens podríem queixar
de decisions que ens han perjudicat i no ho hem fet. La meua
feina és fer crèixer un equip format per gent jove i que els nois
puguin gaudir de jugar a futbol.
De la resta no opinaré més perquè crec que és una qüestió que
no té sentit”. Del partit a Masdenverge, Sancho deia que “vam
fer possiblement la millor primer
meitat del que portem de temporada, amb 6-7 ocasions claríssimes de gol, amb 3 pals inclosos.
Però, arran d’una pèrdua nostra
en defensa, vam fer un penal que

FASE PRÈVIA DE
LA COPA DANET,
DIUMENGE AL CAMP
DE BÍTEM

tindrà lloc la fase prèvia de la
Copa Danet, en categoria aleví. 16 equips per disputar-se dos
llocs per a la final Fase Regional
de Catalunya. Es viurà una jornada intensa i amb gran expectació com sempre genera la Copa
Danet per tot el desplegament

organitzatiu que comporta. Els
equips d’aquesta fase prèvia són:
Amposta, la Canonja, Catalònia,
Alcanar, Torreforta, Marc Bartra,
Olimpic, Ebre Escola, Rapitenca,
Base Calafell, la Riera, R. Bítem,
Santes Creus, Tortosa, Floresta i
Aldeana.

El proper diumenge, al camp
de futbol municipal de Bítem,

va ser l’1-0. A la represa, ens va
costar molt entrar en situació i el
Masdenverge va tenir una ocasió
clara per a marcar el 2-0. Vam
fer canvis de jugadors i de posicions, jugant força oberts, i ens
va anar bé. Vam empatar i vam
remuntar. Ells van perdre la cara
al partit protestant molt i autoexpulsant-se dos jugadors. Cap el
final, Pau Carcellé va fer un golàs
des del mig del camp que va ser
l’1-3. Victòria merescuda”. Chimeno tornarà a jugar. Ho farà a la
Rapitenca B.

Gerard Capera, del Masdenverge.
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PROP DEL
PLAY-OFF
L’AMPOSTA
GOLEJA EL
CATALÒNIA (8-0)
L’Amposta va tornar a
guanyar i és líder. Va vèncer
un Catalònia molt minvat per
les baixes (8-0). Segons Jordi
Subirats, tècnic de l’Amposta
B: “després de dues derrotes,
vam sortir molt posats i el
gol al minut 15 ens va donar
confiança. Cal dir que a la
primera meitat el Catalònia
va tenir 3 ocasions clares per
entrar en el partit i ajustar el
marcador. Però no va marcar
i nosaltres, amb bon ritme de
pilota, vam crear les ocasions
que, a més, vam aprofitar per
a posar-nos amb el 4-0. A la
represa, el Catalònia va baixar
i nosaltres vam crear altres
ocasions fent els altres gols.
A banda del resultat, que va
ser molt abultat, la victòria
era important. Els rivals tenen
enfrontaments entre ells i, si
fem la feina, estarem més a
prop d’assolir l’objectiu”.

RELLEU AL
PRIMER EQUIP DEL
CLUB DEPORTIU
ALCANAR, DAVID
CATALÀ, NOU
MISTER
La junta gestora i Joan Esquerré
han acordat que, per raons econòmiques, el tècnic deixa de formar part del CD Alcanar. El nou
mister és David Català (Ebre
Escola, Jesús i Maria i Tortosa
futbol base). La junta agraeix
la implicació de tècnic sortint.
L’aposta seguirà sent gent jove
de casa i de la comarca.
equip

GF

1.Amposta
2. Ebre Escola
3. Benissanet
4.Arnes
5.Vilalba
6.Ginestar
7. Xerta
8. Catalònia

39
53
52
43
50
35
30
30
24
28
32
15

9. Fatarella
10.Tivenys
11. Deltebre
12. La Cava

GC PNTS

12
29
29
23
35
33
38
43
34
53
42
60

39
39
38
36
31
31
23
21
15
14
13
3
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NOTICIES
BREUS
RESULTATS DEL
VOLEI ROQUETES
El sènior masculí va guanyar
contra el CET Blume per
3-0. El juvenil masculí va
guanyar per 2-3 al gameplay a la pista del Vòlei Vall
d’Hebron. El juvenil femení
va caure per 3-2 a Torredembarra. Va remuntar un
2-0 però va acabar cedint. El
cadet femení també va perdre a Torredembarra, 3-0.
Finalment, l’infantil femení
descansava. En la propera
jornada, tots els equips
juguen a casa, demà.

EL CLUB TWILRING
ALFACS,
SUBCAMPIÓ DE
CATALUNYA
El club Twirling Alfacs de
Sant Carles de la Ràpita es
va proclamar subcampió de
Catalunya en la competició
que es va disputar durant el
cap de setmana a Sant Feliu
de Guíxols. Els atletes rapitencs tot i imposar-se en
totes les disciplines en les
quals es presentaven es van
haver de conformar amb el
segon lloc del podi superats tan sols pel conjunt
amfitrió el Club Twirling
Sant Feliu.

ATLETISME: UAM
Espectacular victòria de
l’equip Sub18 de la UAM
al campionat de Catalunya
de 4x400m en p.c. L’equip
format per Àxel Domínguez, Axel Panisello, Edgar
Valldeperez i Pol Torrent ha
guanyat i ha batut el rècord
dels campionats dos cops, a
la semifinal i a la final.
Jon Cervellera i Meritxell
Benito aconsegueixen les
medalles de bronze en salt
de perxa en els estatals S23.
Campionat de Catalunya de
llançaments d’hivern màster, resultats de Maria José
Descarrega, Martell pesat
F50: 3ª amb 8.95m. Martell
F50: 2ª amb 30.39m. Disc
F50: 2ª amb 17.13m

esports

POLIESPORTIU
L’Amposta Lagrama
Derrota dolorosa del
Club Bàquet Cantaires cau amb el Mataró
Les Vinyes del Convent Cantaires Tortosa CSIT 2019 afrontava un duel amb doble valor a la
pista del Bàsquet Pia Sabadell,
del qual només els separava un
punt. La victòria hagués donat
aire als tortosins, però per segona jornada consecutiva van perdre. Va ser de forma contundent,
per trenta punts de diferència,
per 98 a 68.
Per als tortosins comença el
compte enrere i necessiten capgirar la dinàmica per salvar la
categoria. És possible, tenint en
compte que des del primer a
l’últim classificat hi ha 10 punts
de diferència. Escalar posicions
és vital, més encara quan el Sa-

badell té també a favor l’average particular. El Cantaires és ara
el tercer per la cua, amb dinou
punts, en posicions de promoció
de descens. Els mateixos que el
Sant Cugat Negre, en descens i
el Molins, coer. Lidera el Ripollet
seguit per Badalonès, Alpicat i
Santa Coloma.

A la divisió d’honor plata, l’Handbol Amposta Lagrama es va veure superat per l’Handbol Mataró
(24-27). Màxima intensitat en un
duel en què estava en joc escalar
posicions a la taula. Però les ampostines no van poder neutralitzar l’efectivitat de les visitants
que van ser letals en atac i que
ja es van imposar a la primera
meitat amb l’11-15. A la represa,
l’empat a setze gols i el 22-23
quan faltaven deu minuts per
acabar foren els moments claus
per les locals per posar-se dintre del partit, però no era el dia
i finalment les barcelonines van
imposar-se.
RESULTATS CH. AMPOSTA DEL

CAP DE SETMANA
CADET FEMENÍ
Ceaca Tàrrega 18 - CH. Amposta
Naturebre 17
INFANTIL MASCULÍ
CH. Amposta 29 - Handbol Sant
Cugat 25
ALEVÍ MIXT
HC. Laietà Argentona 10 - CH.
Amposta 6

Protagonisme ebrenc
a l’estatal de rem

Derrota del sènior del
Centre Esports Tortosa

El CN Amposta va ocupar la
tercera plaça del medaller, al
Campionat d’Espanya de rem
de llarga distància, disputat a la
població d’Ourense de Castrelo
do Miño, en les categories cadet,
juvenil i absoluta, on els clubs
ebrencs van obtenir un total de
cinc medalles. Les dos primeres
posicions van ser per als equips
andalusos del Circulo de Labradores i CN Sevilla, amb sexta
plaça per al CR Tortosa. Per part
ampostina es va endur la medalla d’or el dos sense timoner absolut de Victòria Cid i Aina Cid,
amb plata pel dos sense timonerjúnior de Laura Fibla i Paula
Arqués i absolut d’Iris Castell i

L’aleví/infantil masculí escolar
del Centre Esports Tortosa va
perdre contra el CE Handbol
Vendrell 16-33.
L’infantil masculí va sumar una
nova victòria, 25-21, recuperant
la primera posició en solitari
després d’un gran partit a casa
contra el rival directe, el KH7 BM
Granollers. L’infantil femení va
perdre a Terrassa per 27-21. Es
va plantar cara al líder gràcies a
la insistència i el treball.
El cadet femení va guanyar, a
les Franqueses (31-33), el segon
partit de la segona fase. Tot i anar
minvades, van ser molt competitives. Triomf treballat. Destacar
a Abril, de l’infantil, que fou la

Núria Puig. Al CR Tortosa, en el
dos sense timoner, es van penjar
la medalla d’or, els cadets Miquel
Pellisa i Eric Pastor, i el bronze
en categoria absoluta Alexander Sigurbjörnsson i Pau Vela.
Els remers ebrencs van tenir una
aportació molt decisiva en la
segona posició ocupada per la
selecció catalana al Campionat
d’Espanya per Autonomies en
embarcacions de quatre i vuit,
celebrat al mateix escenari on
van sumar un total de 150 punts.
Els clubs ebrencs van aportar 23
remers a la selecció catalana,
amb 18 medalles.
Informació del Setmanari L’Ebre,

portera per la baixa de Maria. El
cadet masculí va caure contra
el sant Esteve 27-34. El sènior
femení va vèncer un altre cop,
en aquest cas a la pista del Terrassa per 18-21. Bon partit amb
reacció durant la segona meitat,
apuntalant el triomf. Finalment,
el sènior masculí va perdre a
casa contra el Ràpid Terrassa
(25-29). Derrota dolorosa. Es
van pagar cars els minuts inicials
de la represa quan els ebrencs
van cometre moltes errades que
van penalitzar. Tot i la reacció,
no es va poder igualar el marcador. Una llàstima perquè l’equip,
excepte aquesta fase, va estar
força bé.

Congrés Salut i Esport, Victòria de l’Ascó i
derrota del Perelló
A Amposta, a l’abril
Dotar Amposta de formació en
l’àmbit de l’esport. Aquest és
el principal objectiu del primer
Congrés Salut i Esport que tindrà
lloc els 13 i 14 d’abril a Amposta,
a l’auditori municipal.
Organitzat per l’àrea d’Esports

de l’Ajuntament d’Amposta i el
Centre de Tecnificació Esportiva
de les Terres de l’Ebre, el congrés aglutinarà durant un dia i
mig cinc ponències i cinc taules
rodones, així com també diferents tallers pràctics.

El sènior femení de l’Handbol
Club Perelló va perdre a casa de
l’Handbol Palautordera (31-18).
Les locals, més posades, no van
donar opció des del primer moment. El primer equip de l’HC
Perelló ara entra en terreny pan-

tanós i necessita urgentment de
futures victòries per conservar la
tranquil·litat. L’Ascó, per la seua
part, va guanyar 27-18 el BM
Granollers Atlètic i, d’aquesta
forma, és seisè amb 18 punts. El
Perelló és nové amb 15.

esports
EQUIP DE LA SETMANA

EQUIP DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

CF AMPOSTA
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DANI BEL

DANI FERNANDEZ

(Tortosa)

(Catalònia)
JORDI VILANOVA
(Batea)

CARLES KADER
(Amposta)
MAIKEL
(Roquetenc)

DAMIÀ

PAU CARCELLÉ

(Ampolla)

(Rapitenca B)
RAUL ISTOC
(la Sénia)

VICENT

XIXO

(Perelló)

(Flix)

(Jesús i Maria)

JOSEP DOMENECH

FLORE ALEGRE

(Gandesa)

(Aldeana)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Diumenge, en acabar el
partit de la Rapitenca contra el Tàrrega (0-4), el tècnic Guillermo Camarero es
va acomiadar dels jugadors.
Posteriorment, va anar a comunicar-ho al president i director esportiu que estaven
encara a la tribuna. En aquell
instant, els jugadors Àlex Forés i Gasparin van sortir del
túnel de vestidors i van cridar
a Guillermo. Els jugadors volien que continués. Va haver
una cimera darrera davant del
bar: Fernando, Zaera, el president i Guillermo. Foren 5 minuts. Va planejar la continuitat
però es va imposar que era
millor un relleu.
· El nou míster de la Rapitenca
Gregorio “Yoyo” ha entrenat
en els equips de Tercera divi-

BERBEGAL

sió del Quintanar, Utiel, Hellin,
Albacete B, Xàtiva, Almansa,
Manchego i Alzira de segona
divisió B. L’acord es va tancar
dimarts a Sagunt.
· Dilla, ha demanat la baixa a
la Rapitenca. De moment, no
li donen. Diumenge ja no va
estar a la convocatòria.
· No tot són males notícies per Guillermo. La propera temporada entrenarà a 2a
catalana. Al juny desvetllaré a
quin equip.
· Gran sacrifici de Chimeno.
Va tenir una lesió durant 11
anys. Fou descartat per jugar
però ell va lluitar com ningú.
I va tornar, jugant a l’Alcanar,
Ulldecona i la Cava. Però nova
lesió i dos anys de recuperació. Ara, amb 41 anys, tornarà a jugar. Tot i tenir altres

El Batea, celebrant la victòria al vestidor, dissabte passat.

ofertes de més ‘money’, ha
fitxat amb la Rapitenca B. Si
les lesions ho permeten, pot
jugar fins els 50 anys.
· Carles Kader ha fet 5 gols en
dues jornades i ja ha superat
la marca de l’any passat: 10
en 13 partits de titular. Ara ja
en porta 12 i molta temporada per davant. Xavi Cid li ha
donat carinyo i es nota.
· La decisió de l’Aldeana amb
el míster Subi ha causat sorpresa. Subi va deixar emprenta on va estar, al juvenil de la
Rapitenca (prop de pujar-lo),
Roquetenc, Ametlla i també a
l’Aldea on es començava un
nou projecte. Només va perdre dos partits. Segons Bartolo, dels dies que va veure
l’Aldeana, “la seva proposta
futbolistica m’agradava”.

· El Valls està a sis victòries de
ser campió; la mitjana és de 74
punts en les últimes 16 temporades. La que més punts va
ser en 85 i la que menys en
66. I per la promoció, la mitjana està en 70. El líder porta
21 partits invictes i el Catllar,
contra el Valls, va perdre els
primers punts a casa.
· Els millors equips de la segona volta: Tortosa 12 punts,
Valls, Amposta i Riudoms, 10;
i Canonja 7.
· Segueix el rècord guines de
La Sénia. Aquesta setmana
dos nous juvenils en la convocatòria i són 12 els que han
jugat aquest any.
· Impecable l’Amposta. 9 últi-

mes jornades, només una derrota. Des de l’arribada de Josu
i Soriano l’equip ha agafat
consistència i ara, amb el fitxatge de Ion, el mig del camp
té més creativitat. A més, Kader se’n surt a la davantera.
Tot això, unit al gran treball
de Xavi que va traure petroli a
Camarles i ara a Amposta.
· El Móra la Nova tenia 4 baixes molt importants diumenge, una d’elles Agus, lesionat.
Els 3 partits propers molt difícils: Catllar, Camarles i Valls.
· És cuer la Pastoreta pels resultats. Va jugar-li de tu a tu al
Tortosa, i només va presentar
11 jugadors, dos juvenils i sense porter.

TERCERA EN OFF
· El Perelló vol ascendir i per
això ha fitxat a Dani Sáez del
Camarles on va marcar 5 gols. I
la passada lliga en va fer 15 amb
el Cambrils Unió on va ser el
màxim artiller d’aquest equip.
El motiu de la seva marxa és
que la relació amb el tècnic Kiki
no era idíl·lica. Amb l’arribada
d’aquest jugador, i amb Jack
Cid desequilibrant, l’equip és
un aspirant seriós a L’ascens.
· Matagegants Masdenverge.
Va guanyar al Flix, va empatara amb el líder Perelló i aquesta setmana a la primera part
superava 1-0 a la Rapitenca.
Després, segons fonts del Masdenverge, l’arbitre va influir en
el resultat amb la primera expulsió i el gol de l’empat ‘en

fora de joc’.
· Descontent del Corbera amb
l’àrbitre en el partit a Roquetes.
Va xiular “15 fores de joc i un
penal que era clar no va xiular-lo”, segons ells manifesten
· El Batea és el millor equip de
la segona volta: 12 punts, seguit del Jesús i Maria 10, Perelló i Rapitenca B 8. El Batea
porta quatre jornades Guanyant. Si queda campió, l’únic
dubte és si la directiva decidirà
ascendir o renunciar.
· Segueix la moguda a les banquetes. 4 canvis en 20 dies
per motius diferents: Alcanar,
Aldeana, Catalonia i Godall.
Els canvis serveixen per unes
setmanes. Després tot tornarà
a la normalitat.
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gastronomia

RAP ROSTIT
AMB MONIATO

INGREDIENTS (PER 4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 raps petits (800 gr.)
8 talls fins d’un bon pernil
serrà, o ibèric
1 kg moniatos
1 llesca de pa de pagès
50 gr. mantega
Unes branquetes de romaní fresc
1 copa d’anís
Oli d’oliva verge extra
Sal i pebre

PREPARACIÓ:
Demanar al peixater que ens
netegi els raps tallant els caps que guardarem per fer una excel·lent sopa de peix - i separant
els lloms de l’espina central. Així
disposarem de 8 lloms que salpebrem lleugerament i embolicarem cadascun amb un tall de
pernil posant una branqueta de
romaní a cada paquetet. Reservem. Rostirem els moniatos al
forn. Deixem refredar prou per
no cremar-nos els dits i els pelarem acuradament. Abans que
es refredin, els barregem amb la

mantega i afegim l’aniset a poc a
poc, fins que el sabor anisat ens
resulti suficient. Tallem el pa de
pagès a daus gruixuts i els fregirem en oli fins que quedin ben
daurats i cruixents. Finalment,
en una paella antiadherent, saltegem els lloms de rap. Ha de
quedar el pernil cruixent i daurat,
i el rap sucós per dins. Servim en
plats calents disposant el puré de
moniato, a sobre els lloms de rap
i decorem amb els daus de pa
fregit, uns brots de romaní fresc i
una pinzellada d’oli d’oliva.

serveis
I M M O B I L I À R I A
SE VENDE

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

Excelente
orientación, cuatro
habitaciones,
comedor, dos
cuartos de baño,
cocina, magníficas
terrazas, zona de
ocio con barbacoa
y garaje.

- Podes, gespa, escarificacions, control
de plagues (palmeres
i altres), optimització
del reg, rocalles, etc...

TORRE
D’EN GIL,
ROQUETES

2 habitacions,
cuina i menjador,
bany i traster.
Zona darrere
estació autobusos
i nou Cap.

Reformat
per estrenar.
45.000€
Tel. 645 888 266

/ /

CASA ADOSADA,
URBANIZACIÓN

ES VEN PIS
A AMPOSTA

A 500 m. de colegios,
instituto y pabellón
polideportivo.
Precio 169.000 euros
TELÉFONO
CONTACTO:

617 954 056
ES TRASPASA
CAFETERIA
RESTAURANT

ES LLOGA
PÀRQUING:

ZONA CÈNTRICA
DE TORTOSA,
EN PLE
FUNCIONAMENT.

plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

INTERESSATS
TRUCAR AL

639 594 527

637 174 866
(TARDES)

Som PROFESSIONALS amb TITULACIÓ
acadèmica, ASSEGURANÇA de responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d’aplicador de productes
fitosanitaris, pla d’higiene i SEGURETAT al
treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

Adivinación completa y clara.
Gran experiencia en unir amores.
Ayuda a resolver los problemas sentimentales.
Recuperar pareja. Potenciar sentimientos.
Regreso inmediato de la persona amada.
Salud. Alcohol. Potenciar sexualidad. Mal de Ojo.
Trabajo. Negocio. Suerte. Problemas familiares.
MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY
DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA. TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

617 888 344
taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Amb l’entrada de
Mart al signe de
Taure, l’economia
és protagonista. Et
col·loques les piles
per posar-te al dia.
Vigila la gola, evita
coses massa fredes o
massa calentes.

balança
24/09 al 23/10
Si tenies conflictes
amb un familiar,
potser podreu
arribar a algun tipus
d’acord. Despeses
relatives a decoració
de la llar o per motiu
d’alguna celebració
important.

S E R V E I S

/ /

R E L A X

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

ENCUENTRA

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

TU PAREJA

SE PRECISA
PELUQUERA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

PRESSUPOSTOS con experiencia
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
ZONA TORTOSA
I/O MANTENIMENT SENSE
645 888 266
COMPROMÍS

MAESTRO BACEKU
AUTÉNTICO VIDENTE CURANDERO

àries

23

DIARI MÉS EBRE • divendres, 15 de febrer / 2019

INDIVIDUALES,
TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS
ANTICS.
PAGAMENT
AL COMPTAT

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA

CATALANA

VENDRELL
VILAFRANCA

INDEPENDIENTE

PENEDES

3 MASAJES
COMPLETOS CON
BEBIDA 50€

691 30 2 2 41
OFERTa
TORTOSA

DISCRETO
Y BUEN TRATO

MASAJES
CAMILLA
DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS
10H A 20H

664 149 258
MASAJES
E YA C U L A N T E S

discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

643 766 439

T R AV E S T I

cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Amb Mart, transitant pel teu signe,
reps una bona dosi
d’energia i prens
una actitud enèrgica, que t’anirà molt
bé per iniciar una
nova etapa, amb
més activitat física.

Entres en una etapa
de canvis, sobretot
pel que fa a qüestions professionals. A
mesura que Mercuri
s’acosta a Neptú pel
teu sector X, t’interesses per algun
tipus de voluntariat.

Amb la Lluna a
Cranc, estaràs
més receptiu a les
emocions pròpies
i alienes. Si no tens
parella, amb Venus
i Saturn passant per
la Casa VII, algú se’t
pot declarar.

Segueix transitant
Saturn pel teu sector
laboral i ho fa acompanyat de Venus.
Si estàs cercant
feina, pots rebre
l’ajut d’una persona
veterana, que confia
plenament en tu.

Pots viure una
experiència especial.
Mercuri passant per
la teva Casa VII i
apropant-se a Neptú, anuncia trobades
casuals, plenes de
missatges entre línies i aprenentatge.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Amb Mart circulant
per la Casa VII,
és possible que
entris en una etapa
d’augment de la vida
social. Però vigila
amb les provocacions, compte fins a
deu abans de parlar.

Tingues una mica
de paciència. En
aquests dies, algunes
persones de caràcter
més emocional que
tu o que passen per
moments complicats,
poden absorbir una
mica el teu temps.

Amb Venus a Capricorn i Mart a Taure,
t’inspires. Poses la
vista en remoure el
que calgui per deixar
la teva empremta. Si
tens talent artístic,
ho voldràs mostrar
al món.

Hi ha algun assumpte que et dóna la
impressió que no
s’acaba mai, especialment pel que
fa al sector laboral.
Deixa que passin
algunes setmanes
per veure resultats.

Estàs escalfant
motors per passar
a l’acció. Probablement vens d’una
etapa que has gastat
més del compte, ara
amb Mart a Taure,
toca conservar i planificar l’economia.

bessons

verge
24/08 al 23/09
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ALCALDESSA DE TIVENYS
L

’entrevista permet conèixer
l’alcalde/alcaldessa, de
cara a les pròximes eleccions
municipals del maig 2019, com
a persona explicant la seva
trajectòria, motivacions, visió de
territori, país, reptes i objectius.
Avui entrevistem a l’alcaldessa de
Tivenys, Maria Beltran (PSC)
Quin seria el balanç d’aquesta legislatura al capdavant de
l’Ajuntament de Tivenys?
El balanç és molt positiu. Des del
primer moment que vaig ser nomenada alcaldessa una de les meves prioritats i del meu equip de
govern era millorar la vida dels veïns i veïnes del poble. Així, hem impulsat projectes molt demandats
com ara el condicionament de la
travessera de la carretera -que era
una de les prioritats, ja que quan
plovia aquesta zona s’inundava- i
també el canvi de sentit a la sortida
del poble. Crec que aquestes són
les més importants, sense oblidar
que hem fet un esforç realment
notable per mantenir els serveis:
escola bressol, menjador escolar
i el projecte de Tiv-Ensenya, que
és un esplai dedicat a la gent gran
(tallers de memòria, informàtica i
idiomes) i també als més menuts.
Per a les properes eleccions
municipals es torna a presentar per alcaldessa, per què?

Hem treballat sempre pel progrés
social, la cohesió del poble i cap a
un futur d’oportunitats per a tothom i això és el que volen continuar fent en el futur immediat. És
el que el mou a tornar a optar a ser
alcaldessa.
Jo sempre he tingut una visió de
progrés pel meu poble i la determinació de fer-la possible. En
aquests anys de govern no l’he
perduda, al contrari, crec que he
guanyat en experiència i capacitat
de gestió, per això ara em torno a
presentar, per continuar millorant
Tivenys.
Quins han estat els eixos principals del seu programa i quin
seran els projectes de futur?

«S’HAN DE TENIR
MOLT EN COMPTE
LES OPINIONS
DELS ALCALDES/
ESSES A L’HORA
DE PRENDRE
DECISIONS PEL
TERRITORI»

Les meves prioritats han passat
per millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes de Tivenys, per fer
les obres i infraestructures més
importants (travessera de la carretera, canvi de sentit, arranjament
de camins, de carrers, enllumenat públic, etc.). Estic satisfeta? Sí,
raonablement. Hem complert la
majoria de mesures a què ens vàrem comprometre fa quatre anys.
Ara bé, sempre hi ha coses pendents o que es poden fer millor.
No crec en l’autocomplaença, al
contrari, s’ha de ser molt autocrític per seguir millorant.
Ara tenim un horitzó de noves
oportunitats i projectes de futur
com ara revitalitzar turísticament
el poble. En part ja ho estem fent
però hem de continuar en aquesta línia de creixement, només cal
anar al parc i veure la transformació que s’ha fet amb el restaurant
o les piscines. També, com he dit,
continuarem treballant pel benestar dels veïns i veïnes. Això és el

més important per a mi, ningú es
pot quedar a la cuneta, abandonat a la seva sort.
Els valors de fer política municipal: Quin paper ha de jugar
l’alcaldessa en el món municipal pel futur del territori?
L’alcalde o alcaldessa és el que
gestiona l’administració més propera a la ciutadania i sap realment
quins són els problemes i les situacions que es poden millorar i també aquelles que sense ser competències municipals ens afecten, per
tant crec que s’han de tenir molt en
compte les opinions dels alcaldes/
esses a l’hora de prendre decisions
pel territori. Perquè som els que
treballem a peu de carrer, bàsicament.
Què opina de la situació política actual?
Estem vivint una situació difícil, és
evident. Ara bé, crec que cada cop
està més clar que només ens en

sortirem amb diàleg, negociació
i un pacte, primer entre catalans i
després amb el Govern de l’Estat.
Amb grans majories i transversal, d’acord amb la nostra realitat
institucional democràtica. També
crec que és evident que el Govern
progressista i del canvi de Pedro
Sánchez ha fet entrar una glopada
de saba nova a la política actual,
que era, sincerament molt desitjada.
Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Tivenys és un poble per viure i per
gaudir de tots els espais i serveis.
Continuarem treballant per millorar-ho encara més. El Tivenys
que imagino i pel que treballem
serà imparable, creieu-me. Ara
ens calen quatre anys més de bon
Govern per seguir desenvolupant
aquest poble líder en qualitat de
vida i orgullós de la seva identitat.
Per això em presento, per ser alcaldessa de tots i de totes.

