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MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT

Es preparen sortides des de diferents
punts de les Terres de l’Ebre per acudir
el proper 16 de març a les 18 hores a
Madrid per protestar contra el judici
de l’1-O al Tribunal Suprem.

“L’autodeterminació
no és delicte, és un dret”

Presència ebrenca en la manifestació de demà a Madrid contra el judici de l’1-0
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A

ls anys 70, l’oceanògraf
Jacques Cousteau ja
advertia que la Mediterrània
estava en perill i assegurava que
els humans havíem fet més mal
a la Terra i a les seves aigües
durant el segle XX que en tota la
història de la humanitat.
Avui es podem veure illes al Pacífic, l’Atlàntic i l’Índic, formades per microplàstics, que arriben
a tenir una superfície més gran
que França. La realitat és que estem produïm al voltant de 300
milions de tones de plàstic l’any,
de les quals 8 acaben al fons de
la mar i als oceans. Es creu que
actualment hi ha uns 150 milions
de tones a les nostres aigües, lo
que veiem a la superfície només
és la punta de l’iceberg. Malgrat
tot, la fabricació de plàstics no
deixa de créixer. Les dades són
obscenes: cada any emprem 500

bilions de bosses de plàstic arreu
del món, més d’un milió per minut, amb una vida útil de no més
de 15 minuts. El 40% del que produïm està destinat a embalatge i
només el 14% d’aquests plàstics
es recicla. A falta d’un pla d’acció
per a reduir la quantitat de plàstics que arriben a la mar, es calcula que l’any 2050 hi haurà més
plàstics que peixos a dins la mar
a més, l’entrada de substàncies
de plàstic a la cadena alimentària
té efectes catastròfics, no només
al medi ambient sinó també a
la nostra salut, a més els oceans
són fonamentals per a la salut del
planeta i la nostra supervivència.
El 70% de l’oxigen que respirem
prové de les plantes marines. Els
oceans absorbeixen el 30% de
les emissions de CO₂ produïdes
pels éssers humans. Pensem que
els plàstics romanen en el medi
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

L

a impressió 3D, que permet
la fabricació d’objectes
tridimensionals mitjançant
addició de capes de polímer,
ha estat incorporada al
conjunt de processos que
L’Onada Serveis utilitza.
Mitjançant el treball del Departament d’Informàtica i els Serveis de Manteniment de l’organització, la nova tècnica s’aplica
ja per a fabricar de manera autònoma, amb materials biode-

gradables i sense la intervenció
de tercers recanvis que compleixen tots els estàndards de
seguretat i resulten idonis per a
realitzar reparacions al mobiliari i altres estris dels quals se’n
fa ús a les Residències i Centres
de Dia de l’organització. Així, i
de manera segura, es guanya
en eficàcia a l’hora de realitzar
les reparacions a les quals obliga l’ús quotidià d’equips i mobiliari.

ambient durant centenars d’anys
en la seva forma original i, durant períodes de temps molt més
llargs, ho fan desfets en petites
partícules. Aquestes micropartícules de mida inferior a 5 mm
actuen com si fossin imants de
substàncies tòxiques que acaben
introduint-se als organismes de
les espècies marines. Com a mínim hi ha 690 espècies marines
afectades, des del plàncton fins a
les balenes.
Malgrat que les xifres són alarmants, no hem de perdre l’esperança. Han sorgit moltes ini-

ciatives per a denunciar i revertir
aquesta tendència i assegurar un
futur lliure de plàstics a les nostres
mars i als nostres oceans. Què
podem fer? El millor que podem
fer per a ajudar a la protecció de
la vida marina és reduir el consum de plàstics i replantejar-nos
la filosofia d’un sol ús. Prioritzar
la compra de botelles i envasos
que puguin ser reutilitzats i/o retornats, prioritzar els productes a
granel i dipositar els residus plàstics al contenidor adient.
Recordem que el 80% dels residus
que trobem a la mar són nostres.

a portada

DIARI MÉS EBRE • divendres, 15 de març / 2019

3

ACTUALITAT
Els set investigats en l’operació anticorrupció a
l’Ajuntament de Deltebre seran citats a declarar al jutjat
E

ls set investigats en
l’operació per suposada
corrupció a l’Ajuntament de
Deltebre seran citats a declarar
davant la titular del jutjat
número 2 de Tortosa que
s’encarrega de la investigació.
Segons l’ACN, després de ser
detinguts dimarts al matí -abans
i durant l’escorcoll de les oficines municipals-, van ser traslladats per prestar declaració a
les comissaries de Tortosa i Amposta dels Mossos d’Esquadra.
L’exalcalde republicà de la població, Gervasi Aspa, i el secre-

tari municipal, David Torres, van
poder sortir en llibertat a les poques hores i la resta ho van fer al
llarg del dia, pendents tots de la
citació judicial. Se’ls investiga per
suposats delictes contra l’administració pública –prevaricaciói de falsedat documental per fets
que haurien tingut lloc durant
els dos mandats que van entre
2007 i 2015. Alguns dels casos
fan referència al trossejament de
contractes. A banda de l’exbatlle i el secretari, entre els investigats figuren també l’exarquitecte municipal, el responsable

d’adjudicacions, la interventora
i un aparellador de l’Ajuntament
de Deltebre. Efectius de la Unitat Central Anticorrupció dels
Mossos van escorcollar durant
gairebé quatre hores aquest dimarts al matí les dependències
municipals, incloent despatxos
i ordinadors, per emportar-se
finalment diverses caixes amb
documentació. El cas continuar
sota secret de sumari.
L’alcalde actual de Deltebre, Lluís Soler, confia que la investigació dels Mossos permeti esclarir
els fets.

CONTRA EL JUDICI DE L’1-0

ROQUETES

El sobiranisme convoca una
manifestació a Madrid

Citacions al jutjat pel
referèndum de l’1-0

L

E

es entitats i els partits
sobiranistes faran una “gran
manifestació” demà dissabte
16 de març a les 18 hores a
Madrid per protestar contra
el judici de l’1-O al Tribunal
Suprem, perquè consideren
que és un atac als drets
civils i polítics dels dirigents
independentistes encausats.
Un bon nombre d’ebrencs està
previst que demà es desplacin
a Madrid per estar a la manifestació ‘L’autodeterminació no és
delicte, és un dret’, que tindrà
lloc a Madrid, en una concen-

tració en protesta pel judici del
procés.
La manifestació, impulsada per
l’ANC i Òmnium, compta amb el
suport d’una quarantena d’enti-

tats.
La voluntat de l’acte és denunciar la repressió i la vulneració de
drets fonamentals a l’Estat espanyol.

l jutjat de Tortosa ha citat
com a investigat un veí
de Roquetes per participar
«activament» i formar part
d’una mesa electoral del
referèndum de l’1-O al pavelló.
No és l’únic.
Un atestat de la Guàrdia Civil al
qual ha tingut accés l’ACN atribueix a l’home un suposat delicte
desobediència, pel qual haurà de
comparèixer davant del titular del
mateix jutjat el pròxim 26 de març.
Al relat policial es diu que l’investigat s’hauria oposat a les instruccions dels cossos de seguretat i

autoritats judicials sobre el referèndum, mantenint una actitud de
«rebel·lia».
També haurà de comparèixer al
jutjat el segon tinent d’alcalde,
Josep Codorniu a qui se li atribueixen delictes de desobediència. Així mateix, ha estat citat per
declarar el regidor d’ERC i primer
tinent d’alcalde Sisco Ollé.
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NOTÍCIES
BREUS
FERRAN BEL,
NÚMERO 2 DE
JXCAT
Josep Rull serà el cap de llista
de JxCat per Tarragona a les
eleccions generals del 28 d’abril.
El número 2 serà el tortosí Ferran
Bel, que ja va ser cap de llista a
les passades eleccions generals
amb Democràcia i Llibertat. En
el cas d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que ja va fer pública la
seva llista a principis de setmana,
Jordi Salvador repetirà com a
número ‘u’.

tortosa

URBANISME
Inicien les obres d’arranjament de les voreres
i renovació parcial de l’arbrat de Vora Parc
L

’àrea de Serveis de
l’Ajuntament de Tortosa
ha començat aquest dimarts
les obres d’arranjament de
les voreres de la zona de Vora
Parc.
L’àrea de Serveis de l’Ajuntament
de Tortosa ha començat aquest
dimarts les obres d’arranjament
de les voreres de la zona de Vora
Parc. Els treballs s’han iniciat a la
vorera situada just al darrera del
teatre auditori Felip Pedrell, al
carrer Rosa Maria Molas entre el
passeig de Ribera i el carrer Soriano Montagut. En aquest tram
s’aixecarà el paviment més deteriorat i es construirà de nou.
El problema, generalitzat a tota

la urbanització, està provocat
pel creixement expansiu de les
arrels de l’arbrat. L’actuació té
en compte l’esponjament de la
vegetació, així com el replantament i nova definició on siga necessari.
El cost d’aquesta primera intervenció està valorat en prop
de 40.000 euros. Mentre duren
els treballs es poden dur a terme talls de trànsit puntuals en
aquesta zona.
Per la seua part, Enric Roig, portaveu del PSC, ha informat que “el
govern fa electoralisme reparant
ara les voreres del Temple, quan
fa anys que estem denunciant el
mal estat de l’espai públic”.

Les voreres necessitaven una actuació que ja ha començat.

POLÍTICA
ROBATORIS ALS
PARQUÍMETRES DE
TORTOSA
La Policia Local de Tortosa ha
detingut tres persones, com
a presumptes responsables
d’un delicte de robatori amb
força a les màquines expenedores de la zona blava. La
detenció va tindre lloc la matinada de dissabte a diumenge
a l’avinguda Felip Pedrell,
després que s’activés l’alerta
d’un dels aparells quan estava
sent manipulat. Amb les
dos màquines expenedores
forçades aquella nit, la Policia
Local atribueix als detinguts
un total d’11 sostraccions
als parquímetres de Tortosa que serien constitutives
d’un delicte de robatori amb
força. En total se n’haurien
emportat 4.000 euros en
metàl·lic. A banda, els danys a
les màquines expenedores es
quantifiquen en uns 12.000
euros. Els detinguts tenen nacionalitat espanyola, d’edats
compreses entre els 21 i els 25
anys, i són veïns de Tortosa i
Roquetes. Aquest dimarts han
passat a disposició judicial, i
han quedat en llibertat amb
càrrecs.

Xavier Faura: “l’equip humà d’ERC-Tortosa Sí
té un gran talent i vol servir a la gent”
L

’equip humà d’ERC-Tortosa
Sí té un gran talent i vol
servir a la gent”.
Una candidatura cremallera, on
un 50% són dones, que combina l’experiència amb la renovació. “Tenim el millor equip
humà, format per persones de
diverses professions: professors, economistes, advocats,
enginyers, comerciants, metges... i amb gran talent, que han
aconseguit èxit en la seua carrera professional i que ara fan el
pas a la política per servir a la
gent”, ha manifestat el candidat
a l’alcaldia per ERC-Tortosa Sí,
Xavier Faura.

PRESENTACIÓ DE
LA CRIDA NACIONAL
PER LA REPÚBLICA
La setmana passada, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa, es
va realitzar la presentació de la
Crida Nacional per la República a les Terres de l’Ebre, amb
la presència de Manel Alves,
activista de les Terres de l’Ebre,

L’assemblea local de militants
d’ERC Tortosa va aprovar ahir
a la nit la candidatura amb
què ERC-Tortosa Sí concorrerà a les eleccions municipals
amb un 91% dels vots favorables. Una candidatura que s’ha
Irene Negre, membre del Govern de la Crida Nacional, Pep
Andreu, membre del Govern de
la Crida Nacional i alcalde de
Montblanc i Toni Morral, Secretari general de la Crida Nacional
i Diputat al Parlament.
A l’acte es va explicar què és la
Crida Nacional per la República
(CNxR), la seva estructura organitzativa i quina és la seva finalitat.

presentat públicament aquest
matí a l’embarcador de Tortosa i on la presidenta d’ERC
Tortosa ha agraït la tasca realitzada pels actuals regidors a
l’Ajuntament. “Agraeixo la feina
que ha desenvolupat el grup

municipal durant els darrers
quatre anys, així com la seua
generositat per facilitar la integració dels representants de la
plataforma Tortosa Sí a la candidatura que avui presentem”,
ha dit Viña.

amposta
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JOVENTUT

Una gran festa reivindicativa
L’estudiant Eric
celebrarà la majoria d’edat de la PDE Matamoros, Premi
Amposta 2018

Presentació de la jornada, aquesta setmana a Amposta.

L

a Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE) organitza
una gran festa lúdica i
reivindicativa a Amposta el
pròxim dissabte, 30 de març,
per celebrar la majoria d’edat
del moviment social.
La jornada s’iniciarà a dos quarts
de sis de la tarda amb activitats
destinades al públic infantil i

s’allargarà fins la matinada, amb
la participació de diferents artistes del territori. Els llibres, pallassos, jotes, puntura, circ, castellers i les actuacions musicals
seran els protagonistes de l’acte,
que vol celebrar festivament els
èxits assolits en la lluita per les
Terres de l’Ebre i reivindicar la
necessitat de mantenir-se actius

en la defensa del territori. Els actes de celebració dels divuit anys
es van iniciar el passat mes de
setembre amb una festa a Tortosa i un debat amb joves de la
conca de l’Ebre. També s’han
organitzat debats amb el món
científic, ONGs o periodistes.
A banda de les activitats destinades als més menuts –amb
Muniato Show, Pallasso com tu
i Salut i Clowns, així com tallers
de circ amb l’ETcA i una xocolatada i inflables- es podrà visitar
la fira de plataformes i entitats
del territori, a més de la Fira del
Llibre Ebrenc, que participarà en
la jornada.
Durant les actuacions es podrà
escoltar per primer cop la cançó “la força de l’Ebre”, nou himne en defensa del territori creat
per Pepet i Marieta amb motiu
de l’aniversari de la PDE i que
compta amb la participació de
músics d’arreu del país.

E

l jove ampostí Eric
Matamoros guanya el
Premi Amposta 2018, un
reconeixement atorgat pels
mitjans de comunicació amb
presència a la ciutat que té
com a finalitat premiar a les
persones o entitats que han
destacat durant l’any anterior.
Matamoros estudia Bioquímica
i és el creador del TBM Classifier, una aplicació que permet
detectar càncer de pell en estats prematurs. Amb només 19
anys, el jove ampostí ha guanyat el primer premi del certamen Connected Campus Idea
Competition (CCIC) organitzat
per Huawei. Un guardó que va
permetre a Matamoros viatjar a
la Xina per desenvolupar, amb el
suport de la multinacional, l’aplicació mòbil BioAI per detectar

diferents tipus de càncer. Durant
la seva etapa a la secundària,
Matamoros ja va rebre la beca
Joves i Ciència de la Fundació
Catalunya La Pedrera i un reconeixement de la Universitat de
Saint Louis per un altre projecte
sobre l’ADN amb el qual estava
treballant. L’acte d’entrega de
premis serà el 5 d’abril a l’auditori municipal. Amb motiu dels 30
anys dels Premis Amposta es realitzarà una gala d’homenatge a
totes les persones que han rebut
el reconeixent al llarg d’aquests
anys.
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NOTÍCIES
BREUS
PROTECCIÓ A
LES PLATGES DE
DELTEBRE
La regressió del Delta de
l’Ebre fou el tema principal
d’una reunió de treball que
es va realitzar a l’Ajuntament
de Deltebre i que va comptar
amb la participació de les
diferents administracions
i agents del territori implicats en aquesta qüestió. En
el marc de la reunió, entre
d’altres temàtiques, es va
explicar la línia que s’està treballant des de l’Ajuntament
de Deltebre per la regressió
i protecció de les platges
de Deltebre. Una proposta,
després de dos anys de
treball, que consta d’uns dics
intel·ligents, submergibles i
inflables mitjançant l’aigua
del mar.

BONIFICACIONS
A L’APARCAMENT
LLIBERTAT DE LA
CALA
Després de sis mesos de
funcionament de l’aparcament Llibertat, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
està treballant per oferir els
descomptes a tots aquells
vehicles que tinguin algun
tipus de vinculació amb la
població, ja sigui per segona
residència o per la pràctica
d’alguna activitat empresarial al municipi. A hores
d’ara, ja són més de 400 els
abonats en aquest pàrquing
de rotació.del mar.

SANT PATRICK’S
DAY, A L’AMPOLLA
Els dissabtes i diumenges
fins al 24 de març es pot
gaudir de la IV Ruta de la
Tapa de l’Ostra Cuinada de
l’Ampolla (tapa+Heineken:
3,5€ / tapa+Guinness: 4,5€).
Aix mateix, aquest diumenge, 17 de març, de les 10 a les
14 hores al port pesquer de
l’Ampolla es celebrarà el Sant
Patrick’s Day. Hi haurà street
food i festa.

MEDI AMBIENT
Més de 200 voluntaris recullen cinc tones de
deixalles en la campanya ‘Per un Delta Net’
M

és de 200 voluntaris
van participar en la
campanya ‘Per un Delta Net’,
organitzada diumenge passat
als espais naturals de set
municipis de l’entorn del Parc
Natural del delta de l’Ebre.
Durant la jornada, es van recollir
cinc tones de deixalles, majoritàriament plàstic, com taps, ampolles, bidons, cordes o xarxes,
segons indica el primer balanç.
Enguany, es va retirar una tona
més de brossa que l’any anterior.
Tot i això, Xavier Abril, tècnic del
Parc Natural i coordinador de la
iniciativa, va apuntar que la recollida de residus va a la baixa, atès
que es va passar de les vuit tones

de l’any 2015 a les cinc actuals.
Les deixalles recollides aniran a
l’abocador de Mas de Barberans
perquè és “complicat” donar
una segona vida a aquests residus. Amb guants i amb un sac,
els 245 voluntaris van començar
a pentinar les zones establertes pels tècnics del Parc Natural
del Delta de l’Ebre per netejar
els principals espais naturals de
l’entorn dels municipis de l’Ampolla, Carmarles, l’Aldea, Sant
Carles de la Ràpita, Sant Jaume
d’Enveja, Deltebre i Amposta.
Durant la jornada es van recollirt
majoritàriament materials d’origen plàstic: encenedors, raspalls
de dents, ampolles, llaunes...

Una família, recollint deixalles, diumenge al delta.

L’ALDEA

FESTES

Signatura d’un nou
conveni amb Càritas

Diada de l’Arròs Col i
Fesols, diumenge
D

L

’Ajuntament de l’Aldea ha
signat un nou Conveni
amb Caritas Parroquial,
nova mostra de sensibilitat i
col·laboració dels consistori
amb una entitat que gestiona

PROPOSTES DE
MÉS DELTEBRE-ERC
La candidatura Més Deltebre-ERC ha començat un cicle de trobades sectorials per
donar a conèixer les principals
propostes. Es tracta de culminar el procés participatiu
que van engegar per definir el
projecte de poble. La prime-

uns recursos molt necessaris.
També és una mostra de suport
i agraïment per als altruistes
voluntaris que fan possible que
aquestes ajudes bàsiques arriben a moltes famílies del poble.

iumenge 17 de març arriba
la XII Diada de l’Arròs, Col i
Fesols a l’Aldea.
Una festa consolidada on es podrà menjar un dels plats típics de
l’Aldea i de les Terres de l’Ebre. Els
tiquets es poden adquirir a l’Ajuntament (5 €) fins avui divendres.
La jornada començarà a les 11
hores, amb la Festa infantil amb
inflables i jocs per tota la família. A
les 11.15 h serà l’inici de la cocció
de l’arròs. A les 12.45 hores, Ballada de jotes. A les 14 h, repartiment de l’arròs col i fesols. Sobre
quarts de quatre, bingo a càrrec
dels Quintos. A les 16 h, Concert
de Pep Gimeno “Botifarra”.

ra d’aquestes trobades va tenir
com a punt central la sostenibilitat i va comptar amb la participació d’Enric Adell, vicepresident del COPATE i responsable
de la marca Reserva de la Biosfera. Pel candidat, Joan Alginet,
la sostenibilitat ha de ser una
política transversal i proactiva de
l’ajuntament i que tingui com a
principal objectiu la preservació
de l’entorn.

Més Deltebre-ERC va presentar les propostes en matèria de sostenibilitat.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
UNIÓ DE PAGESOS
RECLAMA
MESURES
URGENTS
Unió de Pagesos va convocar tractorades per ahir dijous 14 a Manresa, Girona,
Lleida, Tarragona i Tortosa,
amb concentracions davant
de diferents delegacions
estatals d’aquestes ciutats,
en el marc d’una plataforma
reivindicativa de mesures
urgents per a la pagesia
professional que suposen
uns 300 milions d’euros
anuals per a Catalunya. Les
mobilitzacions es van dur a
terme conjuntament amb
altres a tot l’Estat convocades per la resta d’organitzacions pertanyents a Unió
d’Unions d’Agricultors i
Ramaders.

CLOENDA DE LA
DESCOBERTA DE
LES COVES DE
BENIFALLET
L’Ajuntament de Benifallet organitza la “Jornada
sobre Patrimoni, Turisme
i Coves” que es realitzarà
demà dissabte, 16 de març,
a les Coves Meravelles de
Benifallet i que tancarà els
actes de celebració del 50è
aniversari de la descoberta
de les Coves.
Ramaders.

PROJECTE
#MOSMIREM DE
LO PATI
Més de 200 fotografies de
gran format de més d’un metre d’alçada cobriran, a partir
d’aquest diumenge, 17 de
març, les façanes de Lo Pati –
Centre d’Art Terres de l’Ebre
i el centre de salut mental de
la Fundació Pere Mata Terres
de l’Ebre, a Amposta. Dos
equipaments veïns, que comparteixen similituds arquitectòniques, i que fins ara havien
viscut bastant d’esquenes l’un
de l’altre.

DEMOGRAFIA
Regressió: les Terres de l’Ebre perden més de
deu mil habitants en els últims cinc anys
L

es Terres de l’Ebre van
perdre 10.776 habitants
entre 2001 i 2016, el 5,62%.
El territori es troba entre l’estancament i la regressió demogràfica. Pocs municipis ebrencs s’escapen del balanç negatiu. Dels
52 pobles del territori, 42 tenen
menys de 5.000 habitants i més
de la meitat, 23 pobles, no arriben als 1.000. Als pobles petits la
demografia no para de decréixer,
i alguns com Caseres, Bot, Benifallet, Riba-roja d’Ebre o el Mas
de Barberans, perden població
continuada des de fa dècades.
Ni tan sols amb l’arribada de població immigrant abans de la crisi
econòmica es va frenar la pèrdua

d’habitants. Els economistes responsables d’aquest estudi, de la
Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV (CELiR), consideren que la situació no és “irreversible”. Aposten per enfortir
subsistemes urbans dins del
territori, sobretot als entorns de
Tortosa i Amposta i de Flix-Móra
d’Ebre-Gandesa, i fomentar des
de les administracions públiques,
més activitat econòmica Juan A.
Duro i José Maria Piñol, autors
de l’informe ‘El despoblament
rural a l’Ebre’, han assenyalat que
el territori ha de deixar de ser “un
espai atractiu per viure-hi”, per
ser “un espai per treballar i generar activitat econòmica”.

L’AMPOLLA

ACCIÓ REIVINDICATIVA

Entra en servei el nou Concentració a les
passeig marítim
Oficines d’Endesa

P

orts ha finalitzat les obres
d’urbanització del passeig
marítim i el moll que hi ha entre
el sector pesquer i el sector
nàutic al port de l’Ampolla.
El projecte ha reordenat els usos
i ha millorat la mobilitat i l’engranatge entre el port i el teixit urbà

MILLORES AL CAMÍ
DE RANXERO
El passat 14 febrer 2019, en
sessió extraordinària, la Junta
veïnal de l’EMD de Campredó
va aprovar, amb acord detots
els membres, el Contracte
de Pavimentació del Camí del
Ranxero. Vistes les diferents
ofertes presentades pels lici-

amb nous espais per als ciutadans,
amb un cost de 242.000 euros. La
part de passeig urbanitzada comprèn el moll de ribera i el vial del
port, en un tram de 140 metres de
longitud que va de la plaça González Isla a la zona d’aparcament
del Club Nàutic.

tadors i segons els informes de
qualificació i avaluació emesos
pel secretari-interventor, va resultar adjudicada l’obra a TECNOLOGIA DE FIRMES SA per
un import de 31.880€ més IVA
21% 6.694,80€ amb un total de
38.574,80€. El 4 i 5 de març es
va executar i finalitzar l’obra. El
camí rural és una via de comunicació que enllaça amb els termes de l’Aldea i Camarles.

D

imecres, a les portes de les
oficines d’Endesa de Tortosa
va haver-hi una concentració
per tal de reivindicar els drets
socials contemplats als Convenis
d’origen i que l’empresa al 2018
es “va carregar”.
“També es van carregar la subvenció al rebut de la llum, a can-

vi d’increments salarials d’altres
èpoques, quan després de sacrificis s’aconseguien pactant amb
l’empresa amb d’altres fórmules”.
Es neguen a negociar el conveni
antic, amb els drets socials aconseguits i volen un altre conveni nou
per passar el raspall de tot el que
no els interessa.

montsià
LA RÀPITA
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FORMACIÓ

Els esturions tornen a Programa de Competitivitat
l’Ebre, 40 anys després Empresarial 2019, a Alcanar
de la seva extinció,
L
i començaran la
repoblació del riu
’Ajuntament d’Alcanar ha
iniciat aquesta setmana les
accions formatives incloses en
el Programa de Competitivitat
Empresarial
2019,
un
programa que té l’objectiu de
millorar la competitivitat tant
dels professionals del municipi
com de les empreses.
Així, l’oferta formativa s’ajusta a
les necessitats del teixit productiu i es divideix en quatre grans
àmbits: seguretat i salut laboral,
habilitats interpersonals i directives, màrqueting i citricultura.
En total s’han programat vint-iquatre cursos, un més que l’any
passat quan van participar-hi un
total de 302 alumnes.
La directora dels serveis territorials de Treball, Afers Socials
i Famílies a les Terres de l’Ebre,
Rosanna Fatsini; l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig i el regidor
d’Empresa, Comerç, Indústria i
Ocupació, Jordi Monfort, han

E

ls quatre esturions
europeus ja es troben a
les instal·lacions de l’IRTA a la
Ràpita, després d’un viatge de
12 hores des de Burdeus.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre (IDECE) ha gestionat el
trasllat, juntament amb l’Associació de conservació francesa
MIGADO i l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA). S’ha disposat de tancs
d’aigua de 62 m3, on romandran 30 dies abans de la seva
exposició pública. Els exemplars
hauran d’estar aïllats per estudiar els seus hàbits alimentaris i
comprovar les seves condicions
d’adaptabilitat, ja que la salinitat
de l’aigua evolucionarà del 20%
al 35%, en 15 dies.
S’espera que a partir de la setmana que ve, comenci un streaming des de l’IRTA i produït per
l’IDECE, on la gent podrà veure
en directe els tancs d’aigua i els
esturions, 24/7. Aquesta serà la
primera fase del projecte MigratoEbre per obtenir dades i esbrinar si l’esturió europeu pot tornar al riu Ebre, quatre dècades
després. L’IDECE ha treballat
en els últims quatre anys en el
projecte Life MigratoEbre, que
té com a objectiu recuperar en
el tram final del riu Ebre, poblacions sanes i viables de quatre

espècies de peixos migradors
amenaçats, com són l’anguila,
la saboga, la llamprea i l’esturió europeu.D’aquest manera,
MigratoEbre vol contribuir a la
diversitat ambiental del territori
i reforçar el símbol d’identitat
que sempre ha tingut el riu.

RAPINYAIRES
NOCTURS A
PLEGADIS
La Fundació Plegadis custodia dins del Projecte Noctua,
dues parelles de rapinyaires
nocturns –dos gamarusos i
dos mussols banyuts – que
podran ser emprats com a
eina d’educació i conscienciació ciutadana podent també disposar “d’una segona
oportunitat”. 		

presentat aquest matí l’oferta
formativa.
“Des de l’Ajuntament fem una
aposta ferma per la formació de
la nostra ciutadania, sense que
hagen de desplaçar-se fora del

durant la presentació la importància de la formació per tal
de millorar l’ocupabilitat de les
persones, així com l’aposta del
govern local en aquesta programació. “L’oferta formativa és in-

PROGRESSAR

L’objectiu és millorar la
competitivitat tant de
professionals del
municipi com de les
empreses locals
municipi, amb l’objectiu que
tinguen més oportunitats laborals en un context que sabem
que és complicat”, ha manifestat Roig.
També la directora dels serveis territorials de Treball, Afers
Socials i Famílies ha destacat

novadora, l’Ajuntament d’Alcanar ha fet una aposta clara per
millorar la competitivitat del teixit productiu i l’ocupabilitat de
les persones i ho ha fet des de la
concertació: el treball conjunt
de tots els actors implicats”, ha
explicat Fatsini.

ALCANAR
Desmantellen una plantació de
marihuana a l’interior d’una casa
L

a Guàrdia Civil ha
desmantellat una plantació
interior amb 322 plantes de
marihuana i ha intervingut
prop de quatre quilos de
cabdells en un habitatge
unifamiliar d’Alcanar.
Els agents també han detingut
l’encarregat de la plantació, el
qual s’havia desfet del mobiliari de l’habitatge i hi havia instal·lat armaris de cultiu individuals per a diferents varietats.
La investigació va començar al
gener després que els veïns de
la urbanització advertissin l’olor
característica d’aquest tipus de
plantes. L’immoble feia dos anys
que estava llogat a una persona
resident a Rússia.
la Guàrdia Civil va engegar
l’operatiu i va entrar a l’immoble,
on hi va trobar una persona diferent al titular del contracte de
lloguer. L’individu, un veí d’Alca-

nar Platja de 50 anys i nacionalitat russa, va quedar detingut pels
presumptes delictes de tràfic
de drogues i de defraudació de
fluid elèctric.

La casa, d’una sola planta i amb
una superfície útil de 300 metres quadrats, s’havia adaptat totalment per al cultiu rotacional
de marihuana amb l’excepció

AL DOMICILI

L’inquil·lí es va desfer
del mobiliari de
l’habitatge per
instal·lar-hi armaris
de cultiu individuals

Després de prestar declaració
en dependències policials, va
quedar en llibertat i a disposició
del jutjat de guàrdia d’Amposta.

de la cuina. L’inquilí havia retirat
tot el mobiliari de la casa i l’havia
substituït per armaris de cultiu
en la majoria d’estances.
Una de les habitacions s’havia
reservat per manipular i assecar
la droga, que després es venia a
tercers.
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NOTÍCIES
BREUS
MÉS INVERSIONS
FERROVIÀRIES
Les plataformes de ‘Trens
Dignes’ de l’Ebre, el Priorat i el
Maestrat, conjuntament amb
una vintena d’entitats més,
han promogut aquest dissabte
al migdia una xiulada per denunciar la manca d’inversions
en la xarxa ferroviària estatal
de mitjana i llarga distància.
Les entitats reclamen que Adif
destini més recursos a la millora
de les infraestructures atès que
el 80% del pressuposts – uns
60.000 milions d’euros-, es dediquen a l’alta velocitat, en detriment del tren convencional,
que asseguren que absorbeix el
96% d’usuaris.

SANT JAUME
RECONEIX
ELS OFICIS
TRADICIONALS
Amb motiu del la celebració del
Dia Internacional de la Dona, i
a banda de l’acte institucional
de lectura del manifest i premi
al valor femení, es va celebrar
a Sant Jaume d’Enveja, la 1ª
Jornada de Reconeixement als
Oficis Tradicionals, que aquest
any va recaure en l’ofici tradicional de la dona mandonguera.
Es va fer un reconeixement
especial a la mandonguera de
més edat, Elvira Bertomeu
Arques de 96 anys, pionera en
l’ofici de les mandongueres a
Sant Jaume d’Enveja i mestra
de mandongueres.

CARNAVAL ALS
LLIGALLOS
Demà dissabte, els Lligallos
celebren el Carnaval. Concurs
de disfresses amb premis en
metàl.lic. A les 22.30 h hi haurà
bal i després seguirà la Festa
amb música jove.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Norma Pujol i Miquel Aubà encapçalaran les
llistes a les Corts Espanyoles per l’Ebre
E

l Congrés Regional de
la Federació d’Esquerra
Republicana de l’Ebre ha
escollit els candidats que
aniran a les llistes del Congrés
dels Diputats i del Senat a les
properes eleccions espanyoles,
aquest dissabte passat, a Xerta.
La directora general de Joventut de la Generalitat i regidora de
Flix, Norma Pujol, ha estat elegida per ser la primera representant de l’Ebre per la demarcació
de Tarragona a la candidatura al
Congrés. “L’Ebre és un dels territoris més republicans de tot
Catalunya i tenim el deure de fer
aflorar la nostra veu allà on calgui, especialment, a les institu-

cions d’un Estat que mos té sistemàticament oblidats, quan no
menystinguts”, ha declarat Pujol.
Norma també ha volgut posar
en valor el lloc on s’ha dut a terme el Congrés Regional, Xerta,
“poble de la nostra Presidenta al
Parlament empresonada injustament com tots i totes les altres
preses polítiques” i ha fet referència a la seua tasca “en defensa dels nostre país”. Pel que fa
al Senat, Miquel Aubà aspirarà a
la reelecció i a encapçalar la llista
de la demarcació de Tarragona.
“Agraeixo la confiança revalidada
dels meus companys per continuar defensant el territori i el país
a Madrid”.

Miquel Aubà i Norma Pujol, candidats d’ERC al congrés i al Senat.

L’AMETLLA DE MAR

POLÍTICA

Promoció del peix i
marisc de llotja Km0

Junts per Santa Bàrbara
prepara la campanya

M

E

pròxim dilluns 18 de març, per
conèixer el peix i marisc de qualitat de la llotja del municipi en el
marc de la trobada anual del col·
lectiu gastronòmic. “Els rebrem
amb el nostre millor producte: el
peix de la Cala”, destaca l’alcalde
Jordi Gaseni.

l grup local de PDECAT a
Santa Bàrbara, va celebrar
diumenge passat, una trobada
amb militants i simpatitzants,
per donar a conèixer les línies
mestres de la campanya
electoral per a les eleccions
municipals.
Així mateix també es van donar
a conèixer els noms dels membres de la nova candidatura,
pendents encara de tancar alguns petits detalls.
En l’acte van intervenir, la presidenta local del partit, Laia Pla, i
el cap de llista, i actual alcalde,
Alfred Blanch.
Blanch va posar l’èmfasi en la

transversalitat de la seva llista
electoral, integrada per membres de molts sectors, entitats
i pensaments molt diversos,
que s’uneixen per treballar per
Santa Bàrbara. També va voler
destacar “l’important renovació
que cada 4 anys es fa en la llista
electoral de la formació nacionalista, anomenat a cadascun
dels membres de la mateixa”.
Per tancar el seu parlament va
fer unes breus pinzellades del
què serà el programa de govern
per als propers quatre anys al
municipi: “amb moltes propostes pensades, clares, reals i factibles”.

eines adients per actuar-hi i per
reeducar-ho, tot plegat reverteix
positivament amb l’adaptació
dels nens i nenes. El públic objectiu d’aquest curs, “Intervenció amb infants que presenten
problemes de conducta”, engloba professionals del lleure,
de la psicologia, educadors, treballadors d’entitats d’educació
no formal, pares, mares i totes
aquelles persones que estiguin

en contacte amb els més petits.
De manera resumida, aquesta serà la temàtica del curs, el
qual tindrà lloc els dies 13 i 14
d’abril a l’Espai Jove de la Sénia.
Està organitzat per la Xarxa de
la Xarxa Montsià Jove.
Així mateix, s’encarregaran
d’impartir la formació els professionals de la Fundació Pere

Tarrés, especialitzats en l’educació en el lleure i l’acció social. Aquells que estiguin interessats es poden preinscriure al
portal web de la Xarxa Montsià
Jove (www.montsiajove.org),
així com dirigir-se als Punts
d’Informació Juvenil de cada
municipi, a l’Oficina Comarcal
de la Joventut, o a l’Oficina
Jove del Montsià per tal de realitzar la inscripció.

és d’un centenar de
restauradors, associats a
la comunitat Km0 Slow Food
de Catalunya, i un centenar
més de productors participaran
en una jornada professional
a l’Ametlla de Mar, el pròxim
dilluns 18 de març, per conèixer
el peix i marisc de qualitat
de la llotja del municipi en el
marc de la trobada anual del
col·lectiu gastronòmic.
Més d’un centenar de restauradors, associats a la comunitat
Km0 Slow Food de Catalunya, i
un centenar més de productors
participaran en una jornada professional a l’Ametlla de Mar, el

“INTERVENCIÓ
AMB INFANTS
QUE PRESENTEN
PROBLEMES DE
CONDUCTA”
En qualsevol context infantil
es poden detectar problemes
conductuals, de manera que si
es tenen els coneixements, les

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
MONTSE PERELLÓ,
CANDIDATA
D’ARA SÍ
La coalició ARA Sí va presentar
la seva candidata a l’alcaldia
a les properes municipals per
Darmós, la Serra d’Almos,
Llaberia i Tivissa: Montse
Perelló. L’acte va comptar
amb la presència i el suport
del conseller d’Educació, Josep
Bargalló. Perelló va exposar
la situació en què es troba el
municipi, incidint en la gestió
“deficient tant d’inversions
en infraestructures com en
el funcionament intern del
consistori”. També va remarcar
les constants externalitzacions
dels serveis municipals per part
de l’actual equip de govern: “no
hem de permetre males praxis
en els serveis públics. Van
començar amb l’externalització
de l’aigua, seguint per la gestió
del càmping alberg, l’enllumenat públic, el centre d’interpretació Ilercavònia, el servei
de jardineria i, finalment, el
manteniment i la consergeria
del càmping-alberg. Què serà el
següent?”.

FESTA DE LA
CLOTXA
Diumenge, Darmós, el poble
més petit de la comarca, acollirà la setzena edició de la Festa
de la Clotxa de la Ribera d’Ebre.
Un acte organitzat pel Consell
Comarcal on el protagonista és el
plat més típic de la gastronomia
de la Ribera d’Ebre.

FESTA DE SANTA
MADRONA A
ARNES, DEMÀ
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POLÍTICA
Es crea un grup de treball en la lluita per aturar
el projecte de l’abocador de Riba-roja
E

l Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre va reunir
aquest dimarts a la tarda
als alcaldes i consellers de
lacomarca per informar-los
de la situació del projecte
de l’abocador de Riba-roja,
després de la reunió tècnica
que va tenir lloc dilluns
a Barcelona i abans de la
reunió política prevista per
al dia 20 amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, qui en la seva visita
a la comarca al febrer es va
comprometre a estudiar si es
podia paralitzar el projecte
després de constatar l’oposició
que ha generat al territori.

En sortir de la trobada, la presidenta del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre, Gemma Carim,
va explicar que “es continuen buscant fórmules per mirar
d’aturar el projecte”, juntament
amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, per “crear les
condicions necessàries que facin possible que no es construeixi l’abocador a Riba-roja”. En
la reunió en va sortir un grup de
treball reduït, per ser més operatius, que prepararà la nova
trobada amb el Conseller Calvet
del dia 20.
La presidenta riberenca va reconèixer davant els mitjans que
“no és fàcil, perquè l’expedient

està ben tramitat”, però “estem
esperançats per la voluntat i el
compromís de Presidència de
la Generalitat i del mateix Conseller de Territori” perquè no
s’executi el projecte en cas que
hi hagi alguna “escletxa legal”
que permeti aturar-lo.
“S’està treballant per revisar-ho
bé i trobar les imperfeccions
que s’hagin pogut donar en la
tramitació”, va afegir Carim,
sense entrar en més detall pel
moment.
Dimecres vinent, dia 20 de
març, el conseller Calvet rebrà
de nou als alcaldes per valorar
la proposta que li faci arribar el
territori.

Gemma Carim.

ASCÓ

SOLIDARITAT

Compte enrere per al
final de les nuclears

Neix un vi dedicat a les
preses polítiques

L

Q

es companyia elèctriques
Endesa i EDP Espanya
subscriuran el protocol per al
tancament programat de les
nuclears estatals entre 2027 i
el 2035.
D’acord amb el calendari fet
públic per diversos mitjans estatals i confirmat per fonts corporatives, la previsió del govern
espanyol passa per clausurar
definitivament la central d’Ascó
I l’any 2029, la d’Ascó II el 2033,
mentre que a Vandellòs II li arribaria el torn al final del període
establert, el 2035. Endesa –accionista majoritària de les centrals catalanes-, que aprovarà

TERRES DE L’EBRE,
DESTINACIÓ
SOSTENIBLE A
NIVELL MUNDIAL
Les Terres de l’Ebre han rebut
el reconeixement internacional de destinació sostenible.
El president del Patronat de
Turisme de la Diputació de

l’adhesió al pacte en el seu consell d’administració de dilluns,
entén aquest calendari com una
proposta “de mínims” i demana
“flexibilitat” a l’hora de valorar el
tancament un cop arribi aquesta data.

uan es compleix mig any
del llançament del vi negre
Allibera’m, dedicat als presos
polítics catalans, Lovers Wine
Elegance n’ha presentat una
nova versió: l’Allibera’m blanc
(D.O. Terra Alta), “una manera
de recordar i solidaritzar-se
amb les preses polítiques,
exiliades i represaliades”.
L’etiqueta de l’ampolla llueix un
gran llaç lila -el color de la lluita
pels drets de les dones- sobre
fons groc, que reivindica la llibertat dels empresonats.
’Allibera’m blanc s’elabora a partir
de les varietats de garnatxa blanca, macabeu i moscatell d’Ale-

Tarragona, Martí Carnicer, ha
estat l’encarregat de rebre el
guardó a la Fira Internacional
de Turisme de Berlín, una de les
més importants a nivell mundial.
El territori ebrenc, que ja es va
posicionar el passat any com
una de les millors destinacions
de turisme sostenible, ha pogut
presentar enguany la seva candidatura a la categoria Best of

Europe dels Top 100 Destination
Awards, que premien la sostenibilitat.
Segons informa imaginaradio,
les Terres de l’Ebre presentaven
una experiència de producte turístic sostenible orientat a mercats internacionals, en el marc
del projecte Life Clinomics.
Tot plegat, una gran notícia per
al desenvolupament turístic del
territori.

xandria. El preu del vi creat pel
Celler Cooperatiu de Gandesa és
de 7,30€ per ampolla (75 cl.) i de
43,80€ per la caixa de sis unitats.
Part dels beneficis recollits de la
seva venda es destinen a l’Associació Catalana Pels Drets Civils,
creada pels familiars dels presos i
exiliats. (vadevi)
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l’entrevista

JOAN ROVIRA

ISABEL CARRAASCO

PRESENTA EL SEU ÚLTIM DISC:
“DIES MILLORS”
E

brenc pels quatre costats,
saxofonista llicenciat a
l’ESMUC, guitarrista, compositor
i cantant, Joan Rovira presentarà
el dissabte 27 d’abril, a l’auditori
Felip Pedrell de Tortosa, el seu
últim disc: “Dies millors”.
Amb un espectacle de gairebé
dos hores i un equip format per sis
músics i alguna sorpresa, el cantautor camarlenc, Joan Rovira,
guanyador del premi Enderrock
2018 al millor disc d’autor, està ultimant els petits detalls que culminaran amb la presentació del seu
últim disc “Dies millors”.
“Passava per aquí”, em diu entrant a la redacció del Més Ebre.
“Fem un cafè?”. No ho dubto ni
un instant perquè conec a Rovira
des de fa anys, i ara és el moment
que “tenim temps” per parlar del
seu últim disc. Només en sortir
del despatx, la gent se’l mira, i ell
correspon amb el seu somriure i
una mirada de complicitat. Queda clar que la gent se l’estima, el
veuen proper, com un amic de la
colla. Joan Rovira, a pesar de l’èxit,
dels premis, i de la brutal gira, que
l’any passat, el va portar per tot el
país amb l’àlbum “Encara tenim
Temps”, segueix sent essència
pura i humilitat. En aquesta entrevista en exclusiva per Més Ebre,
Joan Rovira, ens presenta el seu
nou treball, alhora que convida a
tothom a omplir el Teatre Felip Pedrell el dissabte 27 d’abril.

Bé, ja tenim el teu últim disc a
les mans. “Dies millors”.
Sí, estic súper content perquè crec
que és lo millor que he fet fins ara.
Volia fer un pas endavant fent uns
petits canvis en el so i els ritmes.
Era complicat, però penso que ho
he aconseguit, i tot gràcies a l’ajuda d’un productor que ha introduït
petits canvis en el so d’algunes de
les noves cançons. De fet, quan
vaig escoltar la maqueta per primer
cop, vaig flipar! I és que el so ha estat un gran canvi, és diferent de tot
el que he fet fins ara, però sobretot
s’ha tingut en compte, lo que per a
mi era fonamental: la meua essència. “Dies millors” és un treball ple
d’optimisme i ganes de viure.

Vas iniciar-te en solitari el
2015 amb l’àlbum “Peix sense espina” (Satélite K, 2015)
i amb un missatge: agrair a
la gent que et fa la vida fàcil,
planera, sense espina. El 2018
l’àlbum “Encara tenim temps”
(Satélite K, 2017) reivindicava
les arrels, obria una porta als
canvis i feia una picada d’ull al
nostre riu... Quin seria el missatge de “Dies millors”?
Precisament la cançó que dóna
nom al disc “Dies millors”, per a mi
és un himne a l’esperança que ens
invita a seguir endavant perquè en
definitiva, tothom vol que arribin
dies millors! És una cançó que
connecta amb totes les edats, és
fresca, positiva i d’alguna manera segueix el missatge de l’àlbum
“Encara tenim temps”, ja que és
una crida que ens assegura que
ara, en aquest moment de la teua
vida, segur que et vindran dies millors. Això és així i és brutal! T’ompli
d’esperança perquè saps que això
passarà.
Les onze cançons són en català?
No. Hi ha un tema en castellà.
Aquesta cançó és fruit del viatge

“DIES MILLORS
ÉS UN HIMNE A
L’ESPERANÇA, A
LA VIDA. PERQUÈ
SEGUR QUE TOTHOM
TINDRÀ DIES
MILLORS”
que vaig fer aquest estiu a Mèxic. Em va inspirar molt la cultura
sud-americana i em van entrar ganes de fer alguna cosa en castellà
amb ritmes llatins. És un merengue
que es diu “Me preguntaba” recordant aquell viatge i la gent que vaig
conèixer.

Canvis també pel que fa a la
composició, les lletres...
Sí. Cada vegada em sento més segur i noto que tinc més fluïdesa a
l’hora d’escriure. Sembla que amb
els anys n’estic aprenent (riu). Primer sempre escric la melodia i
després la lletra, i ara noto que escriure la lletra de les cançons em
surt més fàcilment que abans, no
em costa tant. Sempre sé lo que
vull transmetre però ara ho sento,
ho oloro, ho toco potser més intensament, i cada cop em resulta
més fàcil explicar i detallar lo que
vull transmetre. A part de “Dies millors” també hi ha petites joies com
“Sota el teu balcó” que té una lletra
molt tendra tocada en acústic amb
so de guitarra flamenca i “cajón”.
Crec que en aquest disc hi ha un
equilibri entre les cançons festives
i les cançons pròpies de cantautor.
Si haguessis de quedar-te amb
una cançó del nou disc amb
quina seria? I per què?

Penso que la cançó serà la del single “Dies millors” perquè per a mi
això m’ho diu tot. És una cançó
d’esperança. Una altra de les meves
preferides és “El gran espectacle final” que, com diu la lletra: “No vull
perdre el pols per escriure el meu
present com si cada moment fos
un gran espectacle final”. També
tindrem la cançó de l’Estiu: “Si tu
saltes jo també”, una cançó molt
festiva que parla de la complicitat
entre dues persones.
Un altre canvi és amb la banda. A més de nous músics has
incorporat una dona!
Sí (riu) es tracta de Berta Gala que
toca la trompeta. Superar el repte
del passat àlbum serà difícil, però
crec que ho aconseguirem, perquè tinc un molt bon equip i tots
plegats hem fet una bona faena i,
sí, hem ampliat la banda perquè en
aquest disc ens faltaven més elements i alguns dels músics també
són nous. La banda està formada

per: Elías Martínez a la guitarra
elèctrica, Ruben Bes als teclats,
Julio Bernardo al baix elèctric,
Berta Gala a la trompeta i Sergi
Torrents a la bateria. I el disc, com
t’he dit, és molt potent.
La portada del disc de l’Ignasi
Blanch.
M’encanta la portada! Vaig quedar
amb l’Ignasi i em va demanar que
li anés tocant amb la guitarra les
cançons del nou disc. Ell m’anava
observant, i en només deu minuts
ja tenia l’esbós fet. L’Ignasi és genial! Per cert, el vaig conèixer personalment a l’aniversari dels 15 anys
del Més Ebre.
Afanyeu-vos per fer-vos amb
una entrada pel concert abans
que s’acabin! Punts de venda:
Tradicionarius, Afate, Germans Marin, Clàssic (Deltebre),
Ampolla Digital (Ampolla).
joanroviramusic.com
@joanroviramusic

publicitat

DIARI MÉS EBRE • divendres, 15 de març / 2019

15

16

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres, 15 de març / 2019

CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
El futur de l’Ascó es
confirmarà avui
A

UE RAPITENCA,
MASSA ERRADES
Dimarts al matí li van
comunicar a Gregorio ‘Yoyo’,
míster de la Rapitenca, que no
seguia. Va agafar un bon cabreig. Ha de tornar a Albacete.
Destituir a un entrenador en
tres setmanes és molt injust.
El mateix dimarts es va apostar pel mister del filial, Ramon
Sancho, que vol seguir al filial
i així es va Entendre. Després
es va contactar amb Cardona,
entrenador del cadet de la
Rapitenca, per fer tàndem
amb el jugador Xavi Marqués.
Finalment després d’una llarga reunió dimecres la tarde, es
va acordar que el nou tècnic
del primer equip sigui Ferran
Simó, del juvenil. Entrenador
número 11 en les últimes 5
temporades. I atenció que la
campanya no ha acabat. Si la
passada temporada l’equip
protagonista va ser el Tortosa
per l’huracà de jugadors que
van passar per aquest club,
aquest any ho és la Rapitenca.
En porten 31 i tres entrenadors. No sé si se salvarà la
Rapitenca. Fàcil no ho té. Si
perd demà estarà gairebé
KO. Massa errors aquesta
temporada, un darrere l’altre.
Crec que seria bo el descens
per començar de zero un nou
projecte com ho és el filial que
aglutina tants espectadors
com el primer equip. Dimecres, Sancho i Teixidó van donar suport moral a Gregorio.
I un servidor també. Ha durat
gairebé com un ‘Yoyo’.

15 MINUTS
Diumenge passat, al camp de
la Rapitenca, la sensació que jo
tenia al minut 30 de la primera
meitat era que l’equip se salvaria. Els jugadors estaven ben
posats, amb intensitat, i amb
una defensa liderada per Barri
que s’imposava amb la seua
contundència al rival. Àngel
‘Xino’ debutava i va estar
excepcionalment bé, tant en
defensa com en la iniciació del
joc. Amb tranquil.litat i encert
amb pilota i sense. L’equip va
fer bones sensacions, amb solidesa. Al descans, pensava que
la victòria es podria quedar
a casa i que seria el punt de
partida. Però tot va canviar a
la represa. En 15 minuts. El gol
visitant, amb la forma en què
va arribar, José Luis precipita la
sortida, va canviar els plantejaments. A la darrera mitja hora,
la Rapitenca va ser un equip
trencat animícament, impotent i sense ànima. I per als
més joves, els del filial, aquest
panorama no era el millor per
trobar-se còmodes. La sensació al final va ser de descens.
Encara queda temps. Però
és complicat. La temporada
també ha estat complicada.
Ara el vestidor no estava amb
el nou mister. I s’han hagut
de prendre noves decisions.
Sempre ho ha de pagar algú. El
resultat de demà ho demostrarà. Des de dins del club es
diu que en l’aspecte esportiu,
amb dos directors tècnics, hi
ha concens. Segur que sí. Però
no és fàcil. I no crec que sigui
un bon sistema.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Ascó-Horta, Rapitenca-Batea, R Bítem-J i Maria, Ametlla-Perelló, Catalònia-Olímpic, S.
Bàrbara-S Jaume i Amposta-Arnes. Convidats: Ito (J i Maria) i David
Garcia (R Bítem). Intervenció telefònica: Andreu Muñoz (Ascó).

vui divendres, el FC Ascó
celebrarà una assemblea
en la que el soci ha de
confirmar els plantejaments
que la directiva ha acordat.
No es preveu que el soci pugui
canviar la decisió. El més segur
és que tot s’aprovi malgrat que
pot haver-ne algun que pregunti pel procés accelerat que s’ha
dut a terme per anunciar tan
aviat que es renunciaria a la categoria. La temporada vinent es
començarà de zero, si s’acaba
fent primer equip, a la categoria
que es pugui definir per a fer-ho.
La directiva, en qualsevol cas, ja
ha explicat els motius i avui tot
ha de ser oficial. L’Ascó acabarà
la seva etapa daurada i n’iniciarà
una altra. La sanció d’hisenda i la

Ascó-Horta
diumenge 12 h

PRIMERA CATALANA
Igualada-Rapitenca
dissabte 18 h

DISSABTE
L’Ascó va perdre amb el S. Andreu.

tributació a la que es veu sotmès
“amb un tracte desigual” respecte altres clubs “obliguen a prendre decisions”. Pel que fa al tema
esportiu, l’Ascó va caure golejat a Sant Andreu (5-0). L’equip,
amb 5 baixes, va aguantar el 0-0
fins el descans però a la represa,
arran de l’1-0 i amb el seu estat
anímic actual, va sortir totalment
del partit.

Ferran Simó és el nou
tècnic del primer equip
regorio Ocaña ‘Yoyo’ ja no
entrena la Rapitenca.
El tècnic ha estat tres partits, amb
dos derrotes (a casa) i un empat,
a Mollerussa. La dinàmica no ha
millorat i el club va arribar a una
entesa amb l’entrenador castellà per a la seua desvinculació.
El vestidor tampoc estava amb
Yoyo. I la derrota de diumenge
contra el Lleida fou molt dolorosa
(0-1). Tot plegat, més canvis per a
una Rapitenca que està en zona

TERCERA DIVISIÓ

SEGONA CATALANA

UE RAPITENCA

G

PROPERA JONADA

de descens i que necessita entre
6 i 7 victòries en les 10 jornades
que falten. Empresa complicada.
Des del principi, es va creure que
el relleu a Yoyo havia de sortir de
la casa. Una possibilitat era Ramon Sancho, del filial, i també
es va parlar d’un nou cos tècnic
amb un mister dels planters i un
jugador. Finalment, l’aposta és
Ferran Simó, tècnic del juvenil.
Debutarà demà a Igualada. Anell
ha estat baixa i ha fitxat al Perelló.

Pobla-la Sénia 16h
Vendrell-M Nova 18h
DIUMENGE

Catllar-Pastoreta 12h
Canonja-Amposta 12 h
Ampolla-Torreforta 16h
Valls-Ulldecona 16.30h
Camarles-Reddis 16.30h
Gandesa-Vilaseca 16.30h
Tortosa-Riudoms 17h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

Catalònia-Olímpic
16.30h
Ametlla-Perelló 17h
S Bàrbara-S Jaume 18h
DIUMENGE

Roquetenc-Alcanar 12h
(camp de gespa artificial)
R Bítem-J i Maria 16h
Godall-Flix 16.30h
Masden.-Aldeana 16.30h
Rapitenca-Batea 17h
La Cava-Corbera 17h

QUARTA CATALANA

INVESTIGACIÓ
FEDERATIVA PER
UNA POSSIBLE
FALSIFICACIÓ D’UN
EQUIP DE QUARTA
La Federació, a instàncies d’un club
de la categoria, ha obert expedient
per investigar una possible falsificació de llicències del Vilalba. El club
en qüestió ha aclarit que “no tenim
res contra el Vilalba però, d’alguna
manera, volem que s’aclareixi el
que ha succeït amb la impugnació

del partit Vilalba-Ebre Escola”. De
tot aquest afer es va parlar a Minut
91, diumenge passat, a Canal Terres de l’Ebre. Els protagonistes van
exposar els seus arguments.
Els resultats de la jornada del cap
de setmana, a la Quarta catalana,
en la penúltima de la primera fase,
van aclarir la situació de l’Ebre Escola que ja és equip de play-Off
d’ascens. Arnes, que necessita un
punt, i Ginestar, es jugaran una plaça diumenge. Una plana d’informació de Quarta la podreu trobar
al web de Més Ebre.

DISSABTE

Fatarella-Xerta 16.30h
DIUMENGE

Ginestar-Tivenys 16h
Benissanet-Ebre E 16h
Amposta-Arnes 16h
Catalònia-la Cava
16.30h
Vilalba-Deltebre 16.30h
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SEGONA CATALANA
Amposta-Ampolla,
El Tortosa segueix a
prop de la segona plaça Déu n’hi do quin partit!
E

l Tortosa va guanyar a
Vilaseca (0-2) i segueix
viu en la lluita per la segona
plaça, per disputar la promoció
d’ascens.
El tècnic German deia que “la victòria va ser complicada perquè el
Vilaseca és un bon equip que no
reflecteix la seua classificació. A
la primera meitat vam controlar
el joc però va passar factura la
manca d’eficàcia en els darrers
metres. I a la represa, amb el que
ens juguem, va entrar la precipitació per voler arribar massa aviat. Malgrat això, Pol va fer el 0-1.
Però llavors el Vilaseca va apretar molt i ens va crear dificultats,
salvant Selu l’empat amb diverses

L
German, tècnic del Tortosa.

intervencions. I ja al final, amb
una gran jugada de Miguel vam
sentenciar amb el 0-2. Portem
una bona ratxa però som conscients que ens queda un calendari
complicat i que si volem seguir
amb opcions, tenim poc marge
d’errada. Lluitarem fins que hi
hagi opcions per intentar-ho”.

C AT MÓRA LA NOVA

’Amposta va vèncer
l’Ampolla (4-2) en un partit
trepidant en què els visitants
no mereixien marxar de buit.
Xavi Cid, de l’Amposta: “va ser
un partit amb anades i tornades,
en què els dos equips vam tenir
ocasions i en el que va decidir el
major encert nostre”. Robert va
fer el 0-1. A la represa, Sergi José
va empatar. Carles, amb assistència de Sergi, va fer el 2-1. Samu va
fer el 2-2 i els locals Òscar i Ferri
van sentenciar. Enric Alaixendri,
de l’Ampolla: “la primera meitat
va ser anivellada, amb domini altern. Nosaltres ens vam avançar
amb el gol de Robert i vam tenir una altra opció invalidada per

fora de joc a Samu que podria
estar habilitat. La represa, ja va
ser accelerada, amb anades i tornades i ocasions a les porteries.
Nosaltres vam tenir-ne de clares
per marcar el segon gol. Però del
0-2 es va passar a l’1-1. El partit es
va trencar. Vam tornar a disposar
d’ocasions per establir l’1-2, fent
dos travessers. Però va ser l’Amposta qui va marcar el 2-1. Vam
reaccionar, empatant i podent
aconseguir el 2-3. Però no va ser
així, i ells van fer el 3-2. I al final,
ja abocats, amb Damià fins i tot
per a rematar, ens van fer el 4-2 a
la contra. Tot i el resultat, content
del partit. Important recuperar
gent com Guillem i Manolo“.

CF ULLDECONA

La ‘lliga’ dels atlètics Tres punts d’or, contra
comença demà
el Camarles (4-2)
E

l Móra la Nova va perdre
dissabte contra el líder
Valls (0-2).		
L’equip de la Ribera porta 9 jornades sense guanyar (3 punts de
27). I a partir de demà dissabte
comença un cicle de 4 partits
que són de la seua lliga actual,
contra rivals directes a la part baixa. El futur dependrà d’aquests
quatre partits i és que els atlètics
s’han compromés en una zona
a la taula sempre perillosa per si
hi ha cap compensació. Del partit de dissabte dir que la primera
meitat va ser igualada, amb bona
feina tàctica del conjunt local
que va tancar bé el joc interi-

or d’un Valls que va disposar del
control de la pilota però que no
va donar-li velocitat a les transicions. Al descans es va arribar amb
el 0-0. A la represa, el partit va
seguir amb la mateixa dinàmica
fins que ell Valls, arran d’una genialitat de Figo, va marcar el 0-1.
Va ser de les poques accions en
què els locals no van estar intensos en defensa. El Móra la Nova
va intentar-ho però sense crear
opcions. El líder va viure en una
situació de confort que li va permetre controlar el joc, tot i que
el marcador era incert fins el 0-2,
de Miranda, que va sentenciar la
victòria d’un líder de rècord.

L

’Ulldecona referma la
millora a casa, contra el
Camarles (4-2). Hat-tric d’Ivan.
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ulldecona: “vam començar bé, tenint
el control del joc i de la pilota.
Però arran d’una indecisió nostra,
ells van fer el 0-1. Va ser important empatar acte seguit, però,
poc després, un desajust defensiu que vam cometre, el Camarles va aprofitar-lo per a marcar
l’1-2. L’equip va reaccionar i va
empatar abans del descans. A la
represa, vam controlar millor el
partit i vam estar més ben posats,
sense concessions defensives.
I amb el gol de Moha i el d’Ivan

vam sentenciar una victòria molt
necessària”. Ferran ha estat baixa.
Ha fitxat amb el Godall.
Kiki, del Camarles: “vam tornar a
fer un partit irregular fora de casa
i les concessions, en accions a
pilota aturada, ens van costar
cares. Vam ser intermitents pel
que fa a la intensitat defensiva i
l’Ulldecona, motivat per la seua
situació , va resoldre les ocasions
i va acabar guanyant. Ens haurem
de recuperar i pensar que hem de
ser més constants en els partits.
Es va repetir la història d’altres
desplaçaments”.
Diumenge el Camarles rebrà el
Reddis.

UNA ALTRA VERSIÓ
DEL GANDESA (3-1)

pitjor partit de la temporada per
la nostra part. I amb això no li
trec cap mérit al Torreforta que
lluita per tenir opcions de permanència i que va jugar més
motivat que nosaltres. Ja des
de l’inici no vam estar al nivell
de jornades anteriors. I ells van
jugar amb més intensitat i concentració. En l’aspecte ofensiu,
nosaltres no vam tenir claredat
en la creació i és que no va ha-

ver mobilitat quan teníem la
pilota i, per això, vam haver de
ser massa directes. En defensa,
a més, no vam saber contrarrestar, tot i haver-ho parlat, les
segones jugades que propiciava el joc directe del rival. Així
mateix, vam cometre indecisions que el Torreforta va aprofitar abans del descans per posar-se amb el 2-0. A la represa,
als pocs minuts, vam rebre el

3-0 que ja va decidir. Es cert
que vam millorar però ja sense opció, a part del 3-1 que va
ser el resultat definitiu. Hem
de passar pàgina i pensar en el
proper partit. I sobre tot hem
d’aprendre que tots els partits
s’han de jugar amb molta intensitat. Si no ho fas, pot passar
com diumenge quan un rival
de la part baixa ens va superar
i va guanyar merescudament”.

El Gandesa va perdre a Torreforta (3-1) on va veure frenada la seua progressió. L’equip
no va estar a l’altura i va caure
contra un rival en zona de descens.
Alberto López, tècnic del Gandesa, admetia que “va ser el
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DESFETA
SENIENCA
DERROTA CONTRA
EL VENDRELL (1-6)
La Sénia va perdre de forma
estrepitosa a casa contra el
Vendrell (1-6). Una derrota dolorosa que genera preocupació
per la trajectòria de les darreres
jornades. En el que portem de
2019, de vuit partits, la Sénia
n’ha guanyat dos i n’ha perdut
sis (tres a casa). Cal valorar que
l’equip té baixes i que juga amb
juvenils cada setmana. Però l’1-6
va fer mal. Serrano, el tècnic,
deia que “a la primera meitat
vam tenir el control del joc a
través de la pilota. L’únic que ens
va mancar fou més encert en la
darrera passada i en la finalització. El Vendrell va tenir una
única ocasió que va ser un penal
que fou el 0-1”. A la represa,
segons Serrano, “vam cometre
dos errors en zona d’iniciació i el
Vendrell va aprofitar-los per a
posar-se amb el 0-3. Després un
gran gol de Nuñez va suposar el
0-4. El partit es va trencar, amb
anada i tornada. El Vendrell, més
efectiu, va ampliar l’avantatge
i nosaltres, tot i tenir opcions,
només vam fer un gol. L’equip,
en general, no està aprofitant les
ocasions que crea. El resultat va
ser massa abultat i no va reflectir
el joc i l’actitud dels jugadors.
Hem de passar pàgina i pensar
en el proper partit a la Pobla de
Mafumet perquè hem de buscar
la victòria i trencar, el més aviat
que sigui possible, la dinàmica
negativa que portem en les
últimes jornades del campionat”.
equip

GF

GC PNTS

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

60
55
46
52
45
37
51
32
35
39
40
38
40
32
30
19
15
20

12
32
24
39
35
24
45
30
34
40
41
39
44
39
34
50
55
69

65
52
47
46
39
38
38
37
35
34
30
29
27
27
23
19
14
10
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TERCERA CATALANA
El Batea és un dels
líders, en véncer el Flix

El J. i Maria és l’altre
líder, en guanyar la Cala

E

E

l Batea va guanyar el Flix i
és líder, juntament amb el
Jesús i Maria (2-1).
Chema, tècnic del Batea, deia
que “va ser un partit que vam
començar bé, però en el que el
Flix, en la primera ocasió, va fer
el 0-1. Vam reaccionar, tenint diverses oportunitats. En la menys
clara, vam empatar. Cal dir que
el Flix, a la contra, també va tenir-ne dues per haver marcat,
abans del descans. A la represa,
amb els minuts, vam pressionar
més amunt i vam tenir més arribada, a més de controlar el joc
amb una bona feina defensiva.
Vam fallar un penal però vam insistir i Paul va marcar el 2-1. Lla-

vors ells es van quedar amb nou
i, tot i tenir possibilitats, ja no
va estar tant bé com fins aquell
moment”. Narcís Labòria, del
Flix: “no li trec cap mérit al Batea
que és un molt bon equip. Però
l’arbitratge va ser indignant. No
només decisions tècniques que
ens van anar traient del partit. Va
ser la seva actitud xulesca, desafiant i fins i tot advertint a dos
jugadors meus que no acabarien el partit. I així va ser. No van
acabar-lo. Estem molt molestos.
A més, el criteri no va ser idèntic
per als dos”. El Flix va veure trencada la ratxa. Ara és quart a tres
punts del líder. El Batea porta 6
victòries i un empat.

AL MINUT 80, 2-4

l Jesús i Maria va guanyar
l’Ametlla (2-0).
Ito Galve, del J. i Maria: “el partit
va començar igualat. L’Ametlla,
arran d’una indecisió nostra, va
tenir la primera opció. Però, amb
els minuts, ens vam fer amb el
control del joc, marcant Berderal un gran gol que ens va donar confiança. A la represa, amb
el gol de Lucero, vam encarrilar
un partit que vam poder controlar millor”. Ito afegia que “hem
de seguir amb la bona feina que
s’està fent, amb la línia marcada.
Diumenge 3 juvenils i un quart
a la represa”. El J. i Maria no pot
pujar però és un dels líders actuals. Josep M Rovira, de l’Amet-

lla: “als primers 15 minuts vam
tenir dues opcions clares, una
doble de Florin i Sam, davant
de porteria, i una altra amb un
tret de Sam de falta que va evitar Sergi amb gran intervenció.
Podíem haver anat 0-2 tranquil.
lament. Però va ser el J i Maria
qui va marcar. Al descans, l’1-0
no era just. A la represa ells van
fer el 2-0, arran d’un dels pocs
desajustos que vam tenir, i ja van
jugar còmodes. Nosaltres vam
fer de les pitjors segones parts,
sense crear opció. Felicitar al J
i Maria perquè està on està per
mérits propis i si bé nosaltres ens
vam poder avançar, al final ells
van fer més mérits per guanyar”.

UE ALDEANA

Perelló-J. Catalònia, el El Santa Bàrbara
partit boig (4-4)
s’enlaira a la taula (0-3)
E

l Perelló va empatar a casa
amb el Catalònia (4-4) i va
perdre el liderat.
Des del Perelló comentaven que
“ens vam avançar aviat amb gols
de Jack i Dani. Però el partit ja es
va veure que tenia alternatives i
anades i tornades. Lluís va marcar
el 2-1 per al Catalònia. Llavors va
haver un penal a favor nostre que
no va ser xiulat per unes mans. El
partit estava trencat i Marc Prades
va empatar. A la represa, el Catalònia va fer el 2-3, amb posició
dubtosa d’Aleix i, acte seguit, va
establir el 2-4. Nosaltres vam fer
massa concessions en l’aspecte defensiu i el partit va com-

plicar-se. Però cal destacar que
l’equip va insistir i que Didac va
fer el 3-4 al 80 i en afegit Raul va
empatar. I encara vam tenir una
altra ocasió per a marcar el 5-4.
El partit va ser boig i l’empat es
pot dir que va ser just”. Ròdenas,
sancionat amb 4 partits, va ser
baixa. Juanjo Agustin, del Catalònia, valorava el “partit de l’equip,
puntuant al camp del líder. Bona
feina. Cal valorar que vam reaccionar al 2-0, remuntant amb el
2-4 però al final no vam poder
mantenir l’avantatge i se’ns va escapar la victòria. Malgrat això, felicito a l’equip pel treball”. El Cata
porta 4 jornades sense perdre.

L

Bartolo Meca, tècnic de l’Aldeana: “no vam entrar en el partit des
de l’inici i l’equip no va existir. A la
segona meitat, amb el 0-1, vam
intentar-ho però no va ser amb
convicció i, tot i canviar el sistema, no va haver forma. I al final el
santa Bàrbara va sentenciar amb
dos gols més. La veritat és que,
jugant així, tenim poques opci-

ons de guanyar un partit. L’equip
no té ànima a hores d’ara”. Parra,
del Santa Bàrbara: “molt content
del treball de l’equip. Ara és el
moment de tocar de peus a tarre
i disfrutar de la situació”. amado
a la primera meitat va fer el 0-1.
Saul i Ivan Vallés, ja en la recta final del duel, van sentenciar.
Homenatge
Dins dels actes del centenari,
demà dissabte (17.30 h), al camp,
tindrà lloc un dels homenatges
previstos per a plantilles del club
que van assolir ascensos. Demà
serà a la que va pujar la temporada 202/03. A les 18h, es jugarà el
partit S Bàrbara-S Jaume.

EL CORBERA
SUPERA EL R BÍTEM
(3-1)

sat però l’inici d’aquest ha estat
complicat, entre unes coses i
altres, i els resultats no han estat
bons. Aram amb quatre jornades
sense perdre, hem tornat a agafar aire, refermant l’objectiu que
és la permanència, tenint com
a referència les darreres quatre
places. Estem a 11 punts. Contra
el R Bítem vam millorar defensivament i vam estar, en general,
ben posats arribant amb claredat

a la seua àrea i el més important: vam ser molt més efectius
que altres dies. En global, penso
que vam merèixer la victòria. Al
descans estàvem 2-0 i a la represa vam marcar el tercer gol.
El d’ells va arribar a poc del final”. David Garcia, del R Bítem:
“ens va costar adaptar-nos al
camp i la veritat és que vam
tenir moltes pèrdues de pilota
davant d’un Corbera ben po-

sicionat i que era més directe.
El partit es va igualar fins que al
29 ells van fer l’1-0. Vam baixar
i vam passar uns minuts complicats en què ells van marcar
el 2-0. A la represa vam canviar
i sistema i vam arriscar però el
3-0 ens va fer mal i el partit va
quedar sentenciat. Es va intentar però ja no vam poder tot i
fer el 3-1 amb una centrada de
Kevin”.

El Corbera, amb dos victòries
seguides, s’estabilitza (8 punts
de 12). Va vèncer un R-Bítem
que no pot encadenar dos resultats positius.
Jorge Parraga, del Corbera: “vam acabar bé l’any pas-

’Aldeana segueix sense
reaccionar. Va perdre amb
el S.Bàrbara i fa 8 jornades
que no guanya. Els planers
només han perdut un partit en
11 jornades (24 punts de 33) i
estan a sis punts dels líders.

TRIOMF
RAPITENC
A SANT JAUME,
PER 1-4
La Rapitenca B referma la
candidatura per a l’ascens
en guanyar al camp d‘un
Sant Jaume que segueix
minvat d’efectius i que s’està
comprometent a la taula, a
prop del descens directe per
la victòria del Masdenverge
(està a 4 punts). Els rapitencs
van encarrilar el partit al
primer temps, amb el 0-2,
amb un gran gol de Tornel,
amb control i definició de
crac, i amb una rematada de
Richard al segon pal després
d’una centrada de Roger. El S.
Jaume va tenir opcions amb
les faltes que penja Edu Albacar, però no va poder marcar.
I la Rapitenca en va gaudir
d’un parell més de clares. A
la represa, els locals van crear
dues oportunitats per marcar
i ajustar el partit. La Rapitenca es va quedar amb deu
per expulsió de Richard però,
amb els minuts i amb espais,
va fer més sensació de perill
i va sentenciar amb el 0-3,
obra de Tornel. Tot i l’1-3 del
Sant Jaume, aprofitant una
indecisió defensiva visitant,
Peque, que juntament amb
Mata, va jugar amb el filial,
va fer l’1-4 definitiu. El Sant
Jaume, amb baixes, va sofrir
noves lesions en el partit. Es
16è amb 21 punts, en zona
complicada també si hi ha cap
compensació. La Rapitenca és
cinquena, a 3 punts del líder
Batea, proper rival.
equip

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

GF

55
60
67
50
67
36
52
34
38
57
48
34
30
49
32
35
33
14

GC PNTS

30
28
38
35
40
24
35
27
29
39
35
38
33
38
55
52
58
157

46
46
45
43
43
40
38
38
36
35
35
33
29
29
24
21
17
0
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TERCERA CATALANA
El Godall es refà i la Cava L’Olímpic venç el
Roquetenc i renaix
s’allunya de l’ascens
E

l Godall, després de quatre
derrotes, va reaccionar
amb un triomf vital, contra
la Cava (1-0). Els caveros
(6 jornades sense guanyar)
s’allunyen de l’ascens.
Robert Avinyo, tècnic del Godall:
“va ser una victòria molt important, que ens feia falta. I l’equip
va meréixer-la, per ocasions,
intensitat i actitud. Es va fer un
gran treball i defensivament tot
l’equip va estar a gran altura. Ja
la primera meitat vam tenir ocasions per avançar-nos. La Cava,
en un rebot, va fer un pal. I a la
represa, el ‘rifle’ Royo va aconseguir un gol que mereixiem. Ens
vam quedar amb deu però vam

saber sofrir. Crec que la Cava
també havia de quedar-se amb
deu abans però l’àrbitre no va
mostrar la segona targeta. Va ser
un pas endavant però en queden més per fer. Hem de seguir.
Esperem recuperar a Balada i a
veure Guillem com està de les
molèsties”. Ferran (Ulldecona)
va debutar amb el Godall. Mario
Arques, de la Cava: “va ser una
desfeta nostra contra un equip
que sabia a què jugava i el que
es jugava en el partit. Nosaltres
també ens jugàvem molt però,
en general, va haver molta apatia
i no es va estar a l’altura. Penso
que el resultat va ser curt, per les
ocasions que ells van tenir”.

L

’Olímpic va guanyar el
Roquetenc (3-0) i amb les
dues victòries seguides és setè
a vuit punts dels líders.
Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic:
“vam començar molt intensos
però ens va costar crear ocasions perquè el Roquetenc estava ben posat. En una de les
poques indecisions que ells van
tenir, arran d’un llançament de
banda, Imanol va rebre la pilota
i va fer l’1-0. A la represa, aviat,
Madero va fer el 2-0, a la sortida
d’un córner, i el ritme del partit
va Incrementar. Nosaltres ja vam
poder crear més opcions, obrint
el camp i entrant per les bandes.
I Imanol, amb una bona jugada

de Ramon, va sentenciar amb
el 3-0”. Miquel Campos, cap de
premsa del Roquetenc: “el partit
va ser molt més igualat del que
el resultat va indicar. A la primera meitat van haver poques
opcions, tot i que l’Olímpic va
marcar en la única que va tenir.
A la represa, malgrat rebre aviat el 2-0, l’equip va reaccionar
amb els canvis ofensius i va tenir
nombroses ocasions. Però no va
poder entrar en el partit i l’Olímpic, en canvi, va decidir amb el
3-0. La diferència va estar en la
definició a les àrees”. El Roquetenc jugarà sis partits seguits a
casa. El primer diumenge (12 h)
al camp anexe de gespa artificial.
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VÈNCER PER
SALVAR-SE
EL MASDENVERGE
GUANYA A
ALCANAR (2-5)
Gerard Capera, tècnic del

Masdenverge, comentava
que “era un partit que havíem
de guanyar si volíem tenir opcions de permanència. I vam
fer-ho. Ara estem a quatre
punts. Del partit dir que a la
primera meitat vam estar ben
posats, conscients del que ens
jugàvem. Vam dominar el joc
i vam encarrilar-lo amb el 0-3,
tenint altres opcions mentre
que l’Alcanar en va crear una.
Però a la represa ens vam
acomodar. L’Alcanar, arran
d’una falta, va fer l’1-3 i va
tenir una ocasió per posar-se
dins del partit, amb un pal.
Vam fer canvis i vam reaccionar amb l’1-4. Tot i rebre el
2-4 de falta directa, al final
vam establir el 2-5”.

CE PERELLÓ

DISSABTE 6 D’ABRIL

Xavi Anell i Walter
ja són nous fitxatges

L’Escola de Futbol Dertusa QUARTA
celebra els 40 anys
CATALANA

L

X

avi Anell, que jugava amb
la Rapitenca, va rebre la
baixa i ha fitxat pel Perelló.
Anell va ser jugador del Tortosa,
Amposta, Catalònia i R.Bítem.
És un reforç de luxe per la seua

qualitat. I pot jugar en diverses
posicions. Així mateix, el davanter Walter (Cambrils U) finalment
té el transfer i també s’incorpora al Perelló. A les fotos, Anell a
l’esquerra i Walter a la dreta.

TORNA EL DERBI
AMETLLA-PERELLÓ

carta que es va penjar i que feia
referència al jugador de la Cala,
Toni Calafat. L’àrbitre, aquell dia,
va obligar a traure la pancarta,
una vegada l’equip calero va demanar-ho.
Dimecres passat, Sergi Quintana,
president calero, i Mònica Llambrich, presidenta del CE Perelló,
van fer una trobada per acostar
relacions i perquè hi hagi esportivitat en el derbi.

Demà dissabte (16 h), l’Ametlla rebrà un Perelló necessitat
després de perdre el lideratge.
Els derbis entre els dos equips
sempre han generat expectació
però en aquesta ocasió hi ha un
valor afegit pel que va passar a
la primera volta, amb la pan-

’Escola de Futbol Dertusa
compleix 40 anys des que
el mestre Josep Otero va
fundar-la.
Per aquest motiu s’ha organitzat una trobada familiar amb
jugadors, entrenadors, delegats
i pares que ha tingut l’escola
en aquests 40 anys. La trobada
multitudinària serà el dissabte
dia 6 d’abril, al pavelló firal de
Remolins. A les 11 hores està
previst l’inici de la jornada amb
partits de futbol sala per als qui
desitgin “recordar vels temps”. A
les 13.30 hores, al mateix pavelló, tindrà lloc el dinar. Els interessats en participar a la jornada

L’EBRE ESCOLA ES
EQUIP DE 		
PLAY OFF

de retrobament, i que encara
no estiguin assabentats, poden
contactar amb l’organització per
rebre informació al següent correu: trobadadertusa@gmail.com.
La inscripció s’hauria de fer molt
abans de la data limit que és el
dia 31 de març.

L’Ebre Escola jugarà el playOff, juntament amb Amposta
i Benissanet. Va vèncer a
Ginestar (1-3), rival directe ja
ha assegurat jugar la lligueta
d’ascens. El Ginestar haurà
d’esperar en la darrera jornada
a vèncer el Tivenys (a casa) i
que l’Arnes no puntui a Amposta. El partit va començar bé
per als locals que van avançar-se arran d’una contra de
manual definida per Carlos. Els
de Poley van estar més ben posats i van crear alguna arribada
més. Però l’Ebre, poc abans
del descans, va empatar amb
una genialitat de Pep Montesó.
A la represa, el Ginestar va
tenir una primera opció, en un
córner. Però, amb els minuts,
els visitants van estar més ben
posats i van decidir amb un gol
de Pep, a la sortida d’un córner,
i amb una falta directa que va
afusellar Tino.
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NOTICIES
BREUS
OFICINA
D’ATENCIÓ ALS
CLUBS

POLIESPORTIU
El Club Patí l’Aldea,
campió d’Espanya

E

La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya obre
una Oficina d’atenció als Clubs
a Alcanar per oferir assessorament entitats esportives de la
ciutat del Montsià i municipis
propers. Així ho han acordat
l’Ajuntament i la UFEC, en el
conveni signat aquest dimecres a la seu de la Unió.

FESTA DE
L’ESPORT ALDEÀ
Avui divendres, a les 22
hores, al pavelló d’esports de
l’Aldea, XV Festa de l’Esport aldeà. És la cita per tot
l’esport del municipi amb un
acte ple de reconeixements i
mencions.

VOLEI ROQUETES
Gran victòria del sènior masculí per 1-3 davant del C.V.
Monjos. Segueix amb opcions
d’entrar a la fase final. El
juvenil masculí va guanyar
per 1-3 al Vikings Vòlei Prat.
En sessió doble, el juvenil
femení va guanyar, per un
contundent 3-0, davant el
CECELL Lleida i va perdre
per 3-1 davant el Colegio
Alemán. Així mateix, gran
victòria, amb remuntada,
del cadet femení davant el
CECELL Lleida per un ajustat
3-2 i derrota per 3-1 davant
el Colegio Alemán. Per últim,
victòria de l’Infantil Femení
per 1-3 al camp del C.V. Salou

REM OLIMPIC
Doble competició de rem
olímpic a Banyoles. El Club
de Rem Tortosa va desplaçar
un total de 39 remers per
disputar aquesta competició. Cal destacar aquests
primers llocs: en dos sense de
Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson, quatre sense de Pol
Martínez, Martin Sankevic,
Ian Sava i Pol Navarro i dos
sense; de Miquel Pellisa i Eric
Pastor (cadet masculí).

L’Amposta Lagrama
cau contra el segon

E

l passat dissabte es va
celebrar a la localitat de
Guadalajara el XVIII Campionat
d’Espanya de Grups Xou.
Després d’una tarda amb un nivell altíssim, el Club Patí l’Aldea
amb el seu programa “Without

the sun” es va proclamar campió
d’Espanya amb una puntuació
general de 95,20. Aquest resultat els classifica per al Campionat
d’Europa i també per als World
roller games que es celebren a
Barcelona.

Derrota del Club
Bàsquet Cantaires

l Servigroup Benidorm
(segon classificat) es va
emportar els dos punts en joc
del municipal ampostí (16-25).
A la primera meitat l’Amposta
“Lagrama” va oferir als aficionats un bon joc, competint fins
al descans amb l’ajustat de 9-11.
A la segona, el desgast físic de la
curta plantilla ampostina, juntament amb la qualitat de les alacantines, va decantar el marcador a favor del Benidorm.
“Cal felicitar a les nostres jugadores per l’entrega i esforç enfront
del potent rival que ens visitava”.
Demà dissabte, desplaçament a
Lleida per disputar la jornada 24
enfront de l’equip local.

El sènior del CE Tortosa
no pot amb el Sants
L

P

artit que es presentava
vital per la lluita per eludir
el descens pel CB Cantaires,
davant el CB Sitges. I es va fer
un altre pas enrera (70-80).
El segon quart va ser dominat
pel CB Cantaires, molt sòlid en
defensa i controlant un atac més
encertat per arribar al descans

amb un 34 a 28. En el tercer
quart el Sitges va recuperar distàncies.
Al darrer quart, el Sitges va trencar el partit amb tres triples consecutius i dos tirs lliures creant
una escletxa de tretze punts que
varen caure com una llosa sobre
l’equip local i van decidir.

RESULTATS CH. AMPOSTA:
CADET FEMENÍ
CH. Amposta “Naturebre” 36 CE. Handbol Vendrell 15
INFANTIL FEMENÍ
CH. Amposta 13 - CH. Parets 23
INFANTIL MASCULÍ
CH. Amposta 21 - JH. La Llagosta 17. ALEVÍ MIXT
CH. Amposta 12 - CH. Salou 4

’infantil escolar va guanyar
a a Reus (18-19).
Últim partit de la segona volta
i victòria ajustada al camp del
Reusenc. L’infantil femení va
perdre a la pista de l’Esplugues
(15-12). Molt bona imatge, tot i
la derrota.
L’infantil masculí va superar el
Cambrils 43-8 i continua com a
líder. El cadet masculí va caure
contra el SAFA Horta (24-31) en
un partit molt disputat tot i les
baixes (fins a 7).
El juvenil masculí es va imposar
al Vilanova per 36-27. Partit relativament fàcil però cansat per la
falta de jugadors i condicions físiques. Per la seva part, el sènior

masculí va assolir perdre contra
el Sants (29-31).
El partit que es preveia difícil pel
bon moment dels barcelonins.
Va començar malament pels
ebrencs, ja que a causa d’una
cadena d’errors, els visitants van
aconseguir un parcial inicial de
0-3. Poc a poc els locals van
entrar en situació, tot i que els
contratacs visitants eren letals.
Al descans es va arribar amb un
12-16. A la segona part, el sènior va començar amb una molt
bona defensa i a base de contraatacs va empatar el partit. Però
pel cansament final dels locals,
els de Barcelona es van emportar els 2 punts.

Gimàstica Rítmica dels Bona imatge del Perelló
Jocs Esportius Escolars a la pista del líder
E

l pavelló de l’Ametlla de
Mar acollirà dissabte 16 de
març la tercera jornada de la
Lliga Territorial de Gimnàstica
Rítmica dels Jocs Esportius
Escolars a les Terres de l’Ebre.
Està organitzada pels consells

esportius del Baix Ebre i Montsià
i amb la presència de més dues-centes gimnastes. Participaran com en les anteriors convocatòries un total de vuit entitats
que seguiran treballant per obtenir la millor mitjana de punts.

L’Handbol Club Perelló va perdre
a la pista del líder el Club Handbol Lleida Pardinyes (27-22). Tot
i el resultat, “estem contentes
perquè, després d’una ratxa de
lesions i la conseqüent afectació al nostre joc, tornem a ser

nosaltres. Destaquem el debut a
l’equip de l’extrem Cinta Gisbert.
Benvinguda a l’equip”. Per la
seua part, l’Ascó va perdre contra el BM la Roca B per 22-26 en
un partit que era important per a
poder fer un salt de qualitat.

esports

EQUIP DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA
EBRE ESCOLA

21

DIARI MÉS EBRE • divendres, 15 de març / 2019

ERIC BRULL

PEQUE

(Perelló)

(Rapitenca B)
QUIM VILA
(Olímpic)

FELIPE
(Amposta)

GERARD ESQUERRÉ
(Masdenverge)

SELU

MARC PRADES
(Catalònia)

(Tortosa)
VILANOVA
(Batea)
PACHU

IVAN VALLÉS

(Rapitenca)

(S BÀRBARA)

tercer entrenador i gairebé el
mateix dia. No va ser cessat
Gregorio ‘Yoyo’, es va arribar a
un acord. Ha durat tres partits.
Després d’una llarga reunió,
es va decidir que Ferran Simó,
tècnic del juvenil sigui l’entrenador del primer equip fins a
l’acabament de temporada.
Enrera van quedar altres possibilitats, també amb gent de
casa, amb un jugador formant
un cos tècnic. D’altra banda,
Sancho seguirà al filial i no estarà vinculat al primer equip.
· Pot baixar la Rapitenca?
Sí. Poden baixar dos equips
ebrencs de 2a catalana? Si.
Poden baixar 3 ó 4 equips de
tercera catalana? Si. Estiguin
preparats per tot plegat.
· José Mari Aliau, ex míster del

(Ulldecona)

LUCERO

DECO

(Jesús i Maria)

(Godall)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· La Rapitenca, com el Madrid,

IVAN GONZALEZ

J i Maria, va fer la marató de
Barcelona amb 3 hores i 24
minuts i una setmana abans
estava mig lesionat.
· El 14 de juny de 2012 en la
meva editorial, el titular era:
“Objectiu Tortosa: superàvit
80000 euros” em referia a
que si els jugadors estan un
any sense cobrar, el club tindria dèficit Zero. No es va fer
i així el Tortosa està gairebé
igual. La reflexió és que encara hi ha temps per fer-ho.
· Podem veure alguna cosa
surrealista a la 3a Catalana.
Si el J. i Maria queda campió
no pot ascendir per sanció. La
Rapitenca B, tampoc, si baixa
el primer equip. O sigui, ascendiria el tercer.
· Un delegat d’un equip
ebrenc aquesta setmana va

voler descansar i no posar-se
calent amb l’arbitre. Moltes
vegades ja li ha passat i en
aquesta jornada es va posar
a la grada i només d’escoltar
els comentaris dels espectadors tenia ganes d’estar a la
banqueta: “ells no veuen els
entrenaments”.
· Vaig dir abans de començar
la 4a catalana els 4 favorits
per al play off: Amposta B,
Arnes, Ginestar i la Fatarella.
Han entrat Benissanet i Ebre
Escola, com equips revelació.
La Fatarella ha punxat. Arnes
necessita un punt.
· Un jugador de futbol va estar afectat pel resultat de dissabte. Tenia un sopar i no va
anar i no va sortir el diumenge de casa. Això és viure-ho i
estimar a un equip.

A l’esquerra, jugadors de Camarles al primer equip, amb Josep Bertomeu: Víctor, Pau, Jaume, Curto, Joan (cadet), Serral i Pitero (juvenil).
A la dreta, Edu Albacar i Chimeno, diumenge van ser rivals. Fa 19 anys van jugar junts a la Sénia. Grans amics.

· Àngel Hernández fou titular
en el primer equip de la Rapitenca. 31 jugadors ja han
jugat aquesta temporada al
primer equip.
· Així van a la segona volta els
nostres equips de Segona:
Tortosa 18 punts, Amposta
17, Ulldecona 12, Ampolla 10,
Gandesa i Camarles 9, la Sénia 6 i Móra Nova 3. Un dels
equips està més en forma Riudoms, 10 partits sense perdre.
· A Tortosa somien amb l’ascens i si pugessin seria anecdòtic: Valls i Tortosa fa tres
temporades van ascendir,
després van baixar i la següent
poden pujar. Però penso que
al Tortosa no hauria de pujar.

· La Sénia, en caiguda lliure:
en les últimes 12 jornades, només tres victòries i penúltim
classificat des de la jornada
13. ¿Culpable? ¿El míster Serrano pel seu plantejament, la
defensa o tot l’equip?. Seguirà
Serrano. No serà cessat. La directiva confia plenament amb
ell.
· Tot i els mals resultats, Nando a Móra la Nova no serà
cessat. La directiva està amb
ell. Ara li arriba un calendari, a
priori, més assequible.
· 75 gols ja porta Ivan González al futbol ebrenc; aquesta setmana 3 amb l’Ulldecona.
Abans va militar a Amposta,
Alcanar i Jesús i Maria.

TERCERA EN OFF
· Quim Bru va causar baixa al
J i Maria i ha fitxat a l’equip de
futbol sala de l’Ampolla, que
lluita per l’ascens. Jan Esteller
ha fitxat pel seu equip de tota
la vida, l’Alcanar, després de la
seva etapa a Amposta. Ferran
Doménech (Ulldecona) va debutar amb el Godall. Roberto
Márquez (ex la Sénia i ex Ulldecona), nou fitxatge del Catalònia. Xavi Anell (Rapitenca) s’ha
incorporat al Perelló.
· El màxim candidat per a l’ascens era la Cava. Però, excepte miracle, no podrà ascendir.
Dues campanyes, dues decepcions. Diumenge va perdre davant del Godall de Robert, míster que va dir als seus jugadors:
“si correu més que ells guanya-

reu”. I així va ser.
· Al Catalonia li va bé el nou
mister. En últimes 7 jornades,
només una derrota. Al Perelló,
perdia 0-2 i va remuntar 2-4
però el Perelló a casa no perdona i al final va empatar.
· Gran moment del S. Bàrbara.
Bona feina pel Centenari, gran
pinya al vestidor i bon míster,
Parra. En les últimes 11 partits,
tercer millor equip i només una
derrota per la mínina, a Flix.
· El Masdenverge, al final de
la primera volta, només tenia
7 punts. Un equip que estava
gairebé condemnat al descens
està fent miracle i ja ha sumat
més punts que a la primera
volta i ha posat pressió al Sant
Jaume.
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gastronomia

VERAT AMB ESCABETX
DE CÍTRICS

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•

4 verats.
100 ml de suc de taronja.
100 ml de suc de aranja
100 ml de suc de llimona.
100 ml de vinagre blanc
400 ml de oli d’oliva suau.

PREPARACIÓ:
Demaneu al vostre peixater que us prepari els verats
traient els dos lloms a cada
peix. És recomanable que
us entretingueu una estona
en desespinar acuradament
el peix. Això es fa fàcilment
amb unes senzilles pinces de
depilar. Talleu cada llom de
verat pel mig i obtindreu 8
filetets que heu de disposar
dins una safata de forn. Sal-

pebreu i reserveu. Ajunteu els
sucs, el vinagre i l’oli en una
cassola. Afegiu una cullerada
de juliana (tires primes) feta
amb les pells de les fruites.
Salpebreu i feu bullir durant
8 minuts. Aboqueu desprès el
escabetx a sobre els filets de
verat, i cuineu dins el forn a
160º durant 15 minuts. Deixeu
refredar unes hores o inclús de
un dia per l’altre.

serveis
I M M O B I L I À R I A
TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

PERDUDA
CACATÚA ALBA
AMB ANELLA
TANCADA.

Zona de Jesús,
Tortosa, “al canalet”
si algú l’ha trobat
o sap alguna cosa,
posis amb contacte
amb Maria Consolació

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS

699 972 815
ES GRATIFICARÀ

TEL. 615 24 66 99

639 594 527

/ /

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

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.
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

S E R V E I S
SE PRECISA
PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA
645 888 266

/ /

R E L A X

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES INDIVIDUALES, TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA
PENEDES

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS
ANTICS.
PAGAMENT
AL COMPTAT

691 30 2 2 41

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

643 766 439

MAESTRO BACEKU

CATALANA

Auténtico vidente, curandero, espiritualista.
Con poderes naturales y enorme experiencia
en todos los campos de la alta magia africana.
Dotado de don hereditario, ayuda a resolver diversos problemas.
Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios,
impotencia sexual, trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas
familiares, atraer clientes, etc...

INDEPENDIENTE
3 MASAJES
COMPLETOS CON
BEBIDA 50€
DISCRETO
Y BUEN TRATO

MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY
DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA.
.TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

xxx xxx xxx

617 888 344
àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Urà a Taure, ja transitant pel teu sector
econòmic, apunta
a uns anys que les
qüestions materials
poden viure alts i
baixos però també
noves maneres de
generar ingressos.

balança
24/09 al 23/10
Sembla que pots
finalitzar una situació
de la qual n’estàs
tip. L’energia Cardinal del teu signe,
t’impulsa cap al davant. Un cop presa
una decisió, no hi ha
marxa enrere.
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Mart a Taure i fent
bons aspectes amb
Saturn, Plutó, el Sol
i Mercuri, et dóna
un plus d’energia
emprenedora. Venus
en tensió amb Mart,
et demana una mica
més d’esforç.

Mercuri retrògrad i
conjunt al Sol fa que
potser t’expresses
de manera excessivament egoista o bé
que tornis enrere per
assegurar les teves
passes, en qüestions
materials.

La Lluna en trànsit
al teu propi signe,
t’acosta a qüestions familiars, que
demanen la teva
atenció. Pot ser que
empatitzis, més del
que és normal, amb
algú a qui aprecies.

El Sol conjunt a
Mercuri, i retrògrad,
fa que et mostris
reservat. Si tens un
problema relacional,
sembla que no ho
estàs valorant de
manera correcta. Cal
ser més objectiu.

Dubtes. Si normalment no ho fas, amb
Mercuri proper a
Neptú, pots adoptar
una actitud més
vacil·lant i sospesar
altres punts de vista.
Compte amb els documents que signes.

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

Plutó aspectat amb
Mercuri retrògrad,
a la Casa V, inclina a
viure retrobaments
amb persones del
passat. Sembla que
algú t’està buscant
doncs encara té
interès en tu.

El Sol transita per
la Casa IV i vius
situacions de transformació en l’àmbit
domèstic o familiar.
Si s’aprofita bé la
situació, és una gran
oportunitat pel canvi
d’arrel.

L’entrada d’Urà al
sector dels afectes
indica que pots sentir
necessitat d’alliberar-te d’una relació
que no funciona
o que aquesta es
torni inestable, entre
altres coses.

Urà en bon aspecte
a la Lluna, inclina a
una bona connexió
de les necessitats
emocionals. I pots
descobrir interessos
nous com activitats
relaxants, cercant
l’equilibri.

Mercuri retrògrad
al teu signe, pot fer
que et facis enrere
en una qüestió que
ja gairebé havies
decidit. Si no estàs
segur, preferiràs
posposar-ho. Compte amb els oblits.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

TELÈFONS D’INTERÈS
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)
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ROSALIA
PEGUEROLES

ALCALDABLE PER ALDOVER
L

’entrevista permet conèixer
als alcaldables de cara a les
pròximes eleccions municipals
del mes de maig 2019, com
a persona explicant les seves
motivacions, visió de territori,
país, reptes i objectius.
Avui entrevistem a l’alcaldable per
Aldover (Baix Ebre), Rosalia Pegueroles.

És la primera vegada que es
presenta una llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya a
Aldover. Per què ara?
Perquè ara és el moment de canviar i fer les coses diferents. Aldover ho necessita. Cal una nova
forma de fer política i un projecte
de futur i il·lusió. El republicanisme és la ideologia que pertany a
tots els ciutadans; una política que
consisteix en la presa de decisions col·lectives i que persegueix
el bé comú. Ara és el moment de
defensar el nostre país, la nostra
llengua, les nostres tradicions, la
nostra cultura i la nostra llibertat,
i amb qui millor que Esquerra Republicana de Catalunya
Qui és Rosalia Pegueroles?
Una veïna d’Aldover de tota la vida
(45 anys), que treballa d’infermera
i que ara vol fer un pas endavant
en el món de la política municipal.
Treballar per un projecte de futur,
fet amb il·lusió, respecte, respon-

sabilitat però sobretot amb molta
humilitat. És una nova experiència
per a mi, però si hi poses passió i
afegeixes l’ingredient d’un gran
equip al darrere pots acabar tenint
èxit.
Per què es presenta com alcaldable?
Perquè crec i sento que hi ha coses que es poden millorar i també
perquè volem fer una política diferent, basada en construir i no en
fer crítica destructiva. En definitiva,
treballar pel nostre municipi i pel
nostre país!
Del programa de govern del
seu grup, què en destacaria?

«M’AGRADARIA
TREBALLAR PEL
NOSTRE MUNICIPI
I PEL NOSTRE
PAÍS. EL NOSTRE
OBJECTIU ÉS QUE
LA GENT SE SUMI
AL CANVI»

És un programa de política social.
Volem que la gent tingui qualitat
de vida i en que les seues necessitats bàsiques estiguin cobertes
(autonomia, independència, programes de salut)... Promocionar el
nostre poble. Volem fer-lo créixer,
que tingui més vitalitat, més oportunitats; en definitiva, un projecte
de futur. Volem un municipi sostenible dintre de les nostres possibilitats.
Per tant, quins serien els objectius principals?
Fer un projecte dinàmic i obert a
la participació i a la transparència.
Escoltar a tothom des d’una alcaldia més propera amb l’objectiu
de conèixer tot allò que preocupa
tant a la gent del poble com a les
associacions i/o entitats.
Quin paper ha de jugar l’alcalde, alcaldessa en el món
municipal pel futur del nostre
territori?

El paper de l’alcaldia és molt important. Els alcaldes han de tenir
la capacitat d’empatia (posar-se
en el lloc de l’altre) i poder fer de
nexe entre el ciutadà i l’Administració. D’aquí la importància
de poder canviar les dotacions
financeres, perquè moltes vegades no hi ha un equilibri entre recursos i necessitats. Encara
que l’alcaldia sigui la base, hem
d’anar una mica més lluny. Aldover forma part de les “Terres de
l’Ebre” i les “Terres de l’Ebre” formen part de Catalunya. On vull
anar a parar? Tots hem d’unir els
nostres esforços per construir,
sumar, i ho hem de fer entre tots
i totes, com a societat, ja que de
manera individual no podríem
aconseguir allò que volem per
al nostre municipi, i per al nostre
país.
Què opina de la situació política actual?

La nostra situació política no és
fàcil, però hem de continuar treballant per sumar gent al projecte
i poder assolir el nostre objectiu.
Hi ha empresonaments d’idees,
injustícia per a moltes persones,
i malauradament massa coses
que no es poden amagar, però
amb perseverança i pacifisme
podem aconseguir aquell país
tan desitjat que tots volem: un
país lliure.
Quin missatge donaria als
seus conciutadans i conciutadanes?
Un projecte de futur. Vivim en un
poble amb un entorn meravellós
que no té res a envejar a altres
llocs. Volem viure en aquest indret i ara toca posar fil a l’agulla!
Som un grup emprenedor amb
moltes idees, però sobretot amb
ganes de treballar de i per al poble. El nostre objectiu és que la
gent se sumi al canvi.

