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«Una campanya
amb il·lusió de veure la llum»
Inici de campanya la setmana que es fotografia per primer cop un forat negre
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S

orprenent és el que està
passant en aquests temps,
en ple segle XXI.
Posem-nos primer en situació...
Brunei, aquest petit país del
sud-est asiàtic situat a l’illa de
Borneo i que va ser colònia britànica fins a l’any 1984, quan va
obtenir la seva independència.
La població de Brunei no arriba
al mig milió d’habitants i el més
destacat de la seua economia és
que compta amb immensos recursos miners, com ara el petroli
i el gas natural. De fet, el sultà
de Brunei, Hassanal Bolkiah, va
ser l’home més ric del món durant molt de temps. El monarca,
educat a Europa i que porta en
el tron des de 1967, és el segon
monarca del món més veterà
després de la reina Isabel II d’Anglaterra, i com hem dit, també és
un dels homes més rics del globus però és més conegut per la
seua ostentositat (una col·lecció
amb més de 2.000 automòbils
de luxe, un palau amb 257 banys
decorat amb detalls d’or i diamants, 1.800 habitacions, cinc
piscines, una mesquita i una sala
de banquets amb capacitat per
a més de 5.000 convidats...). Al
sultà, que va ser investit cavaller
per la reina Isabel II, també se’l

coneix per la seua agitada vida
sentimental, però, potser la relació més intensa i la que més
clarament exposa la contradicció entre la seva vida hedonista
i les actuals mesures de tall talibà, sigui la que manté amb el
seu germà, ja que tots dos acostumen a conduir els seus Ferrari
pels carrers de la capital a mitjanit, solquen els mars en els seus
luxosos iots (batejats amb noms
poc ortodoxos, com “Pezón”), o
fan arribar a Brunei avions carregats de cavalls per als seus
partits de polo, i també, juntets,
han emprès viatges a l’estranger
per omplir els seus armaris de
vestits idèntics d’Armani i Versace. També, en fraternal companyia, van a festes en les quals
fan tot el que està prohibit per
a un musulmà. Bé, ara, als seus
72 anys, al sultà no se li ha acudit res millor que adoptar una
reforma del dret penal, un codi,
que des del 3 d’abril d’aquest
any s’aplica a la majoria musulmana i un altre a la resta de
la població amb el que es castiga amb la mort, l’adulteri (el
sexe entre adults consentidors
era lliure), el sexe entre homes
(pena de mort), sexe entre dones (10 anys de presó), el roba-

tori (amputació d’una mà o d’un
peu). Ni la campanya internacional liderada per l’actor George
Clooney, ni la intervenció de
l’Alta Comissària de les Nacions

Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet, han pogut fer-hi
res, i ara, el sultà crida als quatre vents que: “el país serà “just
i feliç”.
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28-A
L’enganxada de cartells de la passada mitjanit dóna el
tret de sortida a la campanya de les eleccions generals
L

a campanya electoral
va començar la passada
mitjanit i s’allargarà fins al 26
d’abril. D’aquesta manera, la
campanya de les eleccions
generals 2019 enganxarà de
ple amb la Setmana Santa,
començant dos dies abans
del Diumenge de Rams. La
campanya arribarà a la meitat
per Divendres Sant i inclourà
el Dilluns de Pasqua, el dia
de la mona a Catalunya.
L’endemà, 23 d’abril, serà Sant
Jordi. La jornada de reflexió
serà el 27 d’abril i la jornada

electoral, el 28.
Les enquestes dels últims dies
apunten a una victòria de Pedro Sánchez , però també diuen
que haurà de pactar per poder
arribar a la Moncloa. Tampoc
descarten que el Partit Popular,
Ciutadans i Vox puguin formar
govern.
La clau, probablement, la tindran els indecisos, perquè un
de cada tres electors encara no
han decidit a qui votaran.
A Catalunya les enquestes donen com a favorits Esquerra i
el PSC. A priori les perspectives

dels comuns, Ciutadans i Junts
per Catalunya no són tan bones,
però aquí també hi ha molts indecisos.
En clau local, ahir la nit també
es van efectuar les trobades
habituals per l’ocasió amb l’enganxada de cartells, un fet que
dóna el tret de sortida a una
campanya que comença avui
divendres i que marcarà l’actualitat informativa de les properes
setmanes amb moltes incògnites per resoldre i amb una lluita
ferotge per reivindicar eternes
millores al territori ebrenc.

SUCCESSOS

Tret de sortida a la campanya per a les eleccions del 28-A.

L’ALDEA

Presó per la parella de la noia que Enderroc del pont
va aparèixer enterrada a Ulldecona de l’N-340
E

l jutge va decretar presó
provisional comunicada i
sense fiança per al noi detingut
divendres a Ulldecona com a
presumpte autor de la mort
de la seva parella, una noia de
Vinaròs de 26 anys que havia
desaparegut el 17 de febrer.
La nit de dissabte a diumenge els
agents van localitzar el cos sense vida de la jove enterrat i amb
signes de violència en un paratge rural d’Ulldecona. El jutjat
número 4 de Vinaròs està sent
investigat el noi per un suposat
delicte d’homicidi o assassinat,

a concretar a mesura que avanci la instrucció. La víctima, de 26
anys és de nacionalitat moldava.
D’altra banda, el jutjat ha deixat
en llibertat provisional amb càrrecs i amb mesures cautelars els
pares de la parella sentimental i
presumpte assassí de Neleae. El
jutge, que ha prorrogat un mes el
secret de sumari que pesa sobre
el cas, també els ha imposat mesures cautelars, amb l’obligació
de comparèixer al jutjat els dies 1
i 15 de cada mes, els ha retirat el
passaport i prohibit sortir del territori estatal. A tots dos, detinguts

L

el passat dilluns a la població del
Montsià, on resideixen, se’ls investiga per un delicte d’homicidi.
A Vinaròs i Ulldecona es van fer
concentracions

’Ajuntament de l’Aldea va
informar que Demarcacion
de Carreteras del Estado va
comunicar que ahir dijous 11
d’abril començaven les obres
del enderroc del Pont de la Via
de la N-340.
Des de l’Ajuntament aldeà s’informava a la ciutadania i usuaris
davant de l’inici del Pont i pel que
suposa pel transit.
D’altra banda, dins de l’actualitat
informativa de l’Aldea, comentar
que avui divendres s’inicia la XV
Fira de l’Arròs i el Comerç, que
engloba activitats gastronòmi-

ques, culturals, històriques i d’oci.
Aquesta tarda, 19.30 h, la inauguració de la fira anirà a càrrec de
José Fernando Rico Castaño.
El certamen es clausurarà diumenge a les 21 hores.
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NOTÍCIES
BREUS
JUNTS PER JESÚS
El gimnàs de l’Institut Daniel
Mangrané de Jesús va ser
l’escenari de la presentació de la candidatura de
Junts per Jesús, amb Víctor
Ferrando com a cap de
llista. El candidat a president
de l’EMD comentava que
estan “satisfets de la faena
feta, conscients que tot es
pot millorar i que amb els
recursos que disposem no
podem arribar a tot“. L’equip
de la candidatura està
format per Víctor Ferrando,
com alcaldable, Susanna
Gómez, Mònica Sales, Josep
Pere Puig, Eva Marro, Pere
Panisello Tafalla, Alba Sanz,
Jose Manuel Juárez i Jordi
Brull. Completen la llista de
Junts per Jesús Francesc Xavier Sol, Cinta Caubet, José
Sales, Dolors Queralt i Pere
Panisello, com a suplents.
Les noves incorporacions
que s’afegeixen a la candidatura són les d’Alba Sanz,
graduada en dret, i Pere
Panisello (fill), que és doctor
en biologia.

NOU TARTAN
A LA PISTA
D’ATLETISME
L’Ajuntament de Tortosa
ha iniciat la tramitació per
renovar el paviment sintètic
de la pista d’atletisme de
l’estadi municipal. L’actuació
permetrà substituir l’actual
tartan per un altre de nou, de
13 mil·límetres de gruix, i amb
granulat de cautxú EPDM
de color. La junta de govern
local ha aprovat aquesta setmana la memòria valorada
d’aquesta actuació, que preveu actuar sobre una superfície de 1.985 metres quadrats.
En total, la inversió ascendeix
a més de 168.000 euros i els
treballs tenen un termini previst d’execució d’un mes. La
millora del paviment sintètic
de la pista d’atletisme de
l’estadi municipal suposarà
una important millora pel
que fa a les condicions que
presenta actualment aquest
equipament.

tortosa

POLÍTICA
Presentació de la candidatura de Junts per
Tortosa: “a treballar no ens guanya ningú”
L

’alcaldessa i candidata
de Junts per Tortosa,
Meritxell Roigé va presentar
la candidatura, dimarts, a
l’Auditori.
Durant l’acte es va donar a conèixer la llista. Una llista que es caracteritza per “combinar la renovació, incorporant persones
independents que provenen
de diversos àmbits de la ciutat”.
L’exalcalde de Tortosa Ferran Bel
va presentar a la candidata Meritxell Roigé, destacant que “si voleu
que aquest projecte de Tortosa
que vam iniciar fa uns anys con-

tinuï avançant, hem de donar
tot el nostre suport a l’alcaldessa
Meritxell Roigé”. L’alcaldessa va
afirmar que “l’equip de Junts per
Tortosa és el millor equip, transversal, plural, preparat, ambiciós.
Un equip il·lusionant, que té la
millor fórmula: una fórmula de
gent compromesa amb la nostra
ciutat i també amb el nostre país.
Som un equip que va més enllà
de la suma de persones, som un
equip multiplicador del talent,
de la capacitat, de l’energia. Un
equip és solidaritat, dels uns amb
els altres, i Junts per Tortosa és

un puzle on totes les peces són
imprescindibles per aconseguir el
millor de la ciutat”. Roigé també
va voler recordar que “Junts per
Tortosa és l’equip. L’equip per treballar a favor de Tortosa. Tinc la
il·lusió, totes les ganes i tota la força que em dona este gran equip

per seguir encapçalant el millor
projecte per al futur de Tortosa.
Sabeu que a treballar a natros no
ens guanya ningú”. Durant l’acte,
la diputada, Mònica Sales va llegir una carta del conseller Josep
Rull, escrita per a l’ocasió des de
la presó de Soto del Real.

POLÍTICA
Maria Jesús Viña (ERC-Tortosa Sí): “Farem
del benestar social la nostra prioritat”
E

l benestar social és un dels
quatre eixos del programa
d’ERC-Tortosa Sí per les
eleccions. La promoció de
la salut i la prevenció són
prioritats bàsiques, així com
afavorir l’èxit educatiu a
partir de la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats.
“Farem del benestar social la
nostra prioritat”, ha manifestat
la presidenta de la secció local
d’ERC i regidora de Serveis Socials i Drets Civils de l’Ajuntament tortosí, Maria Jesús Viña.
ERC-Tortosa Sí farà valdre els
recursos humans i tècnics que
té la ciutat “per a desenvolupar

L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU REP
2.000 DÒLARS DE
JABIL
El director general de JPS Tortosa (Jabil Packaging Solutions),
Leandre Aymerich, ha fet lliurament aquest migdia d’un xec de
2.000 dòlars a l’hospital de la
Santa Creu, que permetran dur
a terme dos projectes al centre

els projectes que s’estan duent
a terme, desenvolupar-ne de
nous i actuar a través dels cinc
grans eixos del procés comunitari: treball i ocupació, salut
comunitària, espai públic, habitatge i socioeducatiu”. Una
de les necessitats és promoure l’acolliment de la diversitat de l’alumnat a Tortosa, per
això ERC-Tortosa Sí “defensa
la creació d’una oficina municipal d’escolarització”. També en l’àmbit de l’educació, la
creació d’un institut escola és
una altra de les propostes dels
republicans, que lamenten que
“s’hagi perdut l’oportunitat de

assistencial. Els diners es destinaran a finançar, d’una banda, l’adquisició d’una nina hiperrealista, i
de l’altra, un programa de teràpia
amb gossos. En els dos casos, es
tracta de propostes que ajudaran
els usuaris de l’hospital a millorar les seues condicions, ja que
serveixen per estimular-los emocionalment, millorar aspectes
com la psicomotricitat, relaxar la
tensió i generar vincles entre els
pacients enfortint la confiança i
reduint l’ansietat.

posar-ne un en marxa el pròxim curs acadèmic”. Pel que fa
a la salut, ERC-Tortosa Sí crearà un “consell de salut com una
eina de participació ciutadana i
elaborarà un pla local de salut

pública amb l’objectiu d’aconseguir una atenció sanitària de
qualitat, però també de promoure polítiques que afavoreixen viure en un entorn segur i
saludable”.

amposta
NOTÍCIES
BREUS
AMPOSTA,
CAPITAL DEL
BÀSQUET
Les instal·lacions esportives
d’Amposta acullen, el 18, 19,
20 i 21 d’abril, la 8a edició de
la competició Zarabasket Cup,
organitzada per QLSport i el
Club Bàsquet Amposta. Un
torneig que comptarà amb
més de 1.400 esportistes de
les categories aleví, infantil,
cadet i júnior que disputaran
un total de 270 partits en un
total de 3 dies.

L’AJUNTAMENT
SIGNA CONVENIS
AMB SIS ENTITATS
SOCIALS
L’Ajuntament d’Amposta ha
signat aquest dimecres al
matí els convenis de col·laboració amb sis entitats del
municipi, que treballen en
diferents àmbits socials. En
concret, el consistori ampostí

destina prop de 80.000
euros a Siloé, Afam (Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer del Montsià),
Acaf (Associació Catalana
d’Afectades i Afectats de
Fibromiàlgia), Apasa, Càritas
i Creu Roja.

33È SALÓ DE
PASQUA
El 33è Saló de Pasqua torna
al pavelló 1 d’octubre, del 13
al 18 d’abril, per les vacances
de Setmana Santa. Entre les
novetats d’aquesta edició, el
Saló se suma a la febre dels
escape rooms amb temàtiques per a tots els gustos:
des de Hogwarts fins a
Netflix. I és que l’Agrupació
Montsianell ha preparat dos
escape rooms amb diferents
nivells perquè els més menuts s’inicien en el món dels
jocs d’escapisme en viu.
total de 3 dies.

CANDIDATURA
ERC D’AMPOSTA
L’acte de presentació de la
candidatura serà demà dissabte a les 12.30 h a la plaça
del Mercat.
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SOCIETAT
El Premi Amposta celebra els
30 anys des que es va fundar
E

l Premi Amposta reuneix
a totes les persones
reconegudes en les anteriors
edicions per celebrar els seus
30 anys.
L’esdeveniment va tenir lloc durant la Nit dels Mitjans, el divendres 5 d’abril, on també es va entregar el Premi Amposta 2018 al
jove estudiant de Bioquímica Eric
Matamoros i la Menció Especial
al DeltaChamber Music Festival.
El Premi Amposta és 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 treballat per tenir una
projecció destacada tant a escala
nacional com internacional. “És
un petit reconeixement perquè
ningú oblidi el que s’ha fet a la
ciutat en aquests 30 anys”, va assenyalar l’alcalde, Adam Tomàs.
Aquest any, els mitjans de comunicació locals, van decidir atorgar el Premi Amposta a l’ampostí
Eric Matamoros (protagonista a

l’entrevista de la setmana passada a Més Ebre). El jove estudiant de Bioquímica és el creador
del TBM Classifier, una aplicació
que permet detectar càncer de
pell en estats prematurs. Durant
l’entrega del guardó, Matamoros
va voler comparar el creixement
personal amb el d’un arbre: “A mi
encara em queda molt per complir, com trobar la cura al càncer.

I aquest és el principal motiu pel
qual m’aixeco del llit cada dia”.
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,
l’aplicació mòbil BioAI per detectar diferents tipus de càncer.

Amposta
Dilluns 15 d’abril, 19.15h
Pl. Ramon Berenguer IV

Si fa mal temps, a l’Auditori de la Unió
Filharmònica

Roger Torrent, Ester Capella, Ernest Maragall,
Norma Pujol, Miquel Aubà i Adam Tomàs
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NOTÍCIES
BREUS
CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE
Mig centenar d’escolars de
Toledo han après, als fogons
d’EbreTerra, a cuinar una
paella d’arròs amb cranc blau.
Aquesta experiència culinària ha estat promoguda per
l’empresa Fernweh Delta de
l’Ebre amb el suport del Restaurant Les Dunes de Riumar
i la col·laboració del centre
d’inspiració turística EbreTerra, del Consell Comarcal del
Baix Ebre. L’objectiu d’aquesta innovadora proposta
educativa és divulgar entre
els escolars la gastronomia
ebrenca, fent-los protagonistes a la vegada d’aquesta
experiència culinària.

SIRENES DE RISC
D’ACCIDENT
QUÍMIC
Protecció Civil ha provat
aquest dimarts l’efectivitat
del so i la cobertura de 89
sirenes de la xarxa d’alarmes
adscrites al Pla d’Emergència
Exterior del Sector Químic
de Catalunya PLASEQCAT.
Han participat 39 municipis.
També s’ha fet una trucada
de veu automàtica a les persones residents a la zona de
Campredó, que no disposen
d’altre mitjà d’avís de risc
químic.

ACTIVITATS
ESPORTIVES DE
LA FUNDACIÓ
BARÇA
Les activitats d’esport
inclusiu del projecte FutbolNet compten enguany amb
la participació de 235 joves
que han emigrat sols de 16
centres de la DGAIA, que
comparteixen l’activitat amb
altres joves. Aquests nois
pertanyen a 16 centres de
la DGAIA de Reus, Vilanova
i la Geltrú, Deltebre, Puigreig, Vilanova del Vallès, Vic,
Vallvidrera, d’entre altres
municipis.

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament preveu una ràtio d’endeutament
del 35%, al mes de juny: “un mínim històric”
L

a sessió plenària
d’aquest mes d’abril de
l’Ajuntament de Deltebre,
celebrada dimarts la nit,
ha servit, entre d’altres
qüestions, per a fer balanç
de la situació econòmica de
l’Ajuntament.
En aquest sentit, segons nota
de l’Ajuntament de Deltebre, el
consistori preveu tancar l’actual mandat municipal, al juny de
2019, “amb una ràtio d’endeutament del 35.50%, un mínim
històric en la gestió del propi ajuntament. El tancament

d’aquesta ràtio, l’any 2018, ha
estat del 42.62%”.
Més enllà de l’endeutament,
l’Ajuntament ha tancat l’exercici 2018 “amb un romanent de tresoreria positiu de
6.335.750,93€. És a dir, més de
1.816.505,76€ respecte l’any
anterior”.
L’estalvi net es situa en un percentatge del “20.49% i es preveu
que arribi al 21.33% al mes de
juny, de manera que amb totes
aquestes dades, conjuntament
amb el compliment de la regla
de la despesa, l’Ajuntament de

Deltebre compleix amb tots els
indicadors de solvència”.
Totes aquestes xifres positives
tenen la seva concreció amb

el termini de pagament a proveïdors, el qual, actualment, es
situa a 12,45 dies de mitjana des
de l’aprovació de la factura.

L’AMETLLA DE MAR
Esquerra es presenta posant en valor la seva
gestió d’aquests quatre anys “complexos”
E

ls republicans van
aprofitar l’acte de
presentació de la seva
candidatura per les
municipals, per fer un repàs
de la seva acció de govern
durant aquest mandat.
El cap de llista, l’actual alcalde
Jordi Gaseni, va assegurar que
han estat quatre anys “complexos” per l’herència rebuda per
l’anterior govern, en què han
hagut de fer front a un “desmesurat” deute o la caiguda del pla
urbanístic, entre d’altres.
Gaseni va afirmar haver aconseguit els principals objectius
marcats com “la reducció de

ALGINET ES
REIVINDICA “COM
ALTERNATIVA A
LLUÍS SOLER”
L’alcaldable, Joan Alginet, va
donar el tret de sortida a la
campanya que vol que el porti a l’alcaldia de Deltebre. Ho
va fer en un lloc, especialment
simbòlic per al candidat i la seua
família materna: el Pavelló Jo-

l’endentuament sense apujar els
impostos, l’obertura de la Residència d’Avis i haver donat una
sortida al solar de les Escoles
Velles amb un nou aparcament”.
Sense desvetllar encara el programa electoral, el candidat
d’ERC a l’alcaldia sí que va avançar que els seus principals projectes estaran centrats “amb la
cultura, l’educació, l’economia i
la creació de noves oportunitats
de treball al municipi”.
Per revalidar l’alcaldia, Esquerra
ha configurat una llista “igualitària on els vuits primers candidats tenen un perfil definit per
les diferents regidories”. Són,

a banda de Gaseni, Jani Brull,
Vicenç Llaó, Mayte Puell, Joan
Manel Tello, Maite Boquera,
Jordi Llaó i Noèlia Sancho.
En l’acte de presentació, celebrat a la Sala de la Societat, va

sep Luque, obra impulsada per
l’anterior govern municipal (del
qual Alginet en va formar part) i
que va acabar inaugurant l’actual govern. Alginet va obrir l’acte
expressant l’agraïment a totes
les persones que el van animar a
fer el pas de presentar-se a l’alcaldia. “Quan les paraules són
sentiments, quan els records són
lliçons, comprometre’t en fermesa, honradesa, treball i esforç
pel teu poble és tot un honor.
A Jesús i Maria, lo poble de ma

mare iniciem el nostre camí!”. El
candidat republicà va destacar,
en més d’una ocasió, la transversalitat de l’equip i la pluralitat
de les persones que formen part
de la candidatura de Més Deltebre-ERC. Alginet va presentar els
27 candidats i candidates. Es va
confirmar que la diplomada en
Relacions Laborals i empresària,
Laura Fabra, serà la número 2, i
que Rafa Flores, seleccionador de
curses de muntanya, ocuparà el
tercer lloc.

ser present la portaveu d’ERC
Marta Vilalta, qui va donar suport a tota la candidatura. Vilalta va afirmar que “és necessari”
que l’Ametlla de Mar continuï
sent “republicana”.

Joan Alginet.

publicitat
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POLÍTICA

Carlos Roig dimiteix
La JNC ha renovat la
per ‘manca de suport’ seva executiva
L

D

esprés de més de quinze
anys en el càrrec, el
responsable nacional dels
cítrics de la Unió de Pagesos
(UP), el canareu Carlos Roig,
anuncia que dimiteix per la
manca de suport de la direcció
del sindicat.
En declaracions a l’ACN, Roig s’ha
mostrat especialment crític per la
que, considera, escassa capacitat de reacció de la cúpula d’UP
a l’hora de buscar solucions a la
greu crisi que castiga des de l’inici
d’aquesta campanya els productors citrícoles ebrencs amb les
importacions massives de fruita
de l’Àfrica del Sud a preus irrisoris. Però la gota que ha fet vessar

Carlos Roig.

el got, assegura, ha arribat durant els últims dies: ni Roig ni els
membres de la sectorial van ser
informats ni convocats a una reunió a Alcanar sobre el futur dels
cítrics amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà. “Nosaltres
ja no comptem per a res”.

PER A LES ELECCIONS

a Joventut Nacionalista
de Catalunya (JNC) de
les Terres de l’Ebre ha reunit
aquest cap de setmana la
seva militància en una reunió
celebrada a Tortosa, en la qual
s’ha escollit la nova executiva.
Robert Gas ha estat escollit nou
Coordinador de la JNC de les
Terres de l’Ebre atès que l’excoordinadora, Jennifer Reverté, ha
passat a formar part del Comitè
Executiu Nacional com a responsable de l’àrea de Formació,
juntament amb Marc Anguera,
que entoma l’àrea de Militància.
L’assemblea territorial ha acollit
també l’emotiu comiat del membre més veterà de tota l’agrupació, Josep Sancho, alcalde de

Poblenou del Delta, que després
de fer 30 anys ha posat avui punt
i final a una llarga i intensa trajectòria de 10 anys al costat de la
JNC. En motiu de la seva sortida,
ha estat proclamat nou president de l’assemblea de la JNC a
les Terres de l’Ebre Andreu Curto, antic Coordinador Territorial i
Gerent de l’organització.

CAFÈ EN FAMÍLIA

Presentació de Per
Potenciar les
Paüls–Acord Municipal habilitats parentals
L

a candidatura Per Paüls –
Acord Municipal ha donat
a conèixer els integrants de la
llista que encapçala l’alcalde
Enric Adell (a la foto).
Per Paüls vol seguir creixent i ha
presentat una llista molt transversal i àmplia. Al segon lloc hi
ha la continuïtat de Mari Lluís,
actual primera tinent d’alcalde i
infermera, després hi ha renovacions significatives a les següents cinc posicions. Així, el
tercer lloc l’ocupa el Xavi Gracià, jove del municipi que ve del
sector econòmic i va ser president de l’Associació de Joves.
També s’incorpora la Rosa Ga-

PRESENTACIÓ
DE JUNTS PER
ROQUETES
Junts per Roquetes i Junts per
la Ravaleta es presenta amb
Josep Codorniu al capdavant.
Una candidatura “transversal i
amb una llista amb diversitat
d’ideologies”. Segons Codorniu, “potser per aquest motiu

M

briel i el Marc Veyga, a la quarta
i cinquena posició, respectivament. El sisè lloc és per a la
Paula Beneito, presidenta de
l’Associació de joves de Paüls.
La setena posició l’ocupa la Mari
Carmen Targa. A la llista hi donen suport els actuals regidors
Santi Gavaldà i Joaquín Lluís.
ens qualilficaran de que si som
de dretes o que si som d’esquerres. No pretenem fer polítiques de dretes o d’esquerres,
el que volem és fer les millors
polítiques per a Roquetes. Hem
d’escoltar a la ciutadania i ajudar a les entitats i entre tots fer
un debat per veure quin model
de ciutat es vol”. Després de
dos mandats marcats per la crisi
“creiem que seria bo un canvi”.

és d’una quinzena de
mares de l’Ametlla de Mar
amb fills preadolescents han
participat en el Cafè en família,
un espai de trobada impulsat
pel Servei d’Intervenció
Socioeducativa (SIS) del
Consell Comarcal del Baix Ebre
per compartir i aprendre sobre
l’educació dels fills.
Aquesta iniciativa ha comptat
amb el suport de l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar i l’Escola
Sant Jordi, en dependències de
la qual s’han desenvolupat les diverses sessions programades.
En aquestes trobades dirigides
per tècniques del SIS s’han trac-

tat aspectes com reforçar les
dinàmiques i les relacions familiars, aprendre a resoldre els conflictes amb els fills i filles o com
gestionar situacions quotidianes
que suposen les relacions.
A part de l’Ametlla de Mar, el Cafè
en família s’ha fet a Deltebre, Roquetes i Camarles, i actualment
s’està desenvolupant al Perelló
amb un notable participació de
famílies.
Aquesta activitat es preveu realitzar a la resta de municipis de la
comarca del Baix Ebre.
Les mares presents en el projecte reben uns diplomes acreditatius.

Presentació de Junts per Roquetes.

NOTÍCIES
BREUS
DELTEBRE
ACTUALITZA LA
PÀGINA WEB DE
TURISME
Aquesta setmana s’han actualitzat els continguts de la plana
web de turisme de Deltebre
(www.atraccionatural.cat).
D’aquesta manera, es vol dotar de nova informació a totes
les persones que, aprofitant
la setmana santa, visitaran el
municipi durant els propers
dies. Una de les noves seccions
que s’incorporen a l’espai web
s’anomena “Què fer a Deltebre
en 24h, 48h i 72h?” i detalla
amb diferents itineraris les
opcions que tenen els visitants
una vegada ubicats al cor del
Delta de l’Ebre. L’altra novetat
és un espai on consultar els diferents vídeos que s’han anat
publicant durant tots aquests
anys de promoció turística de
l’Ajuntament de Deltebre.

BAIXEN ELS
ROBATORIS A
L’INTERIOR DE
DOMICILI
El nombre de robatoris a
l’interior de domicilis de les
Terres de l’Ebre va baixar
un 10% entre els anys 2017 i
2018, segons dades dels Mossos d’Esquadra. L’intendent
del cos al territori, Josep Maria
Estela, ha fet pública aquesta
xifra durant la celebració
del Dia de les Esquadres a la
regió policial ebrenca aquest
dimecres. “Tenim menys de la
meitat de robatoris respecte
el moment que vam agafar les
competències aquí a les Terres
de l’Ebre, fa deu anys”, ha
precisat. Aquesta, assegura, és
una de les prioritats històriques del cos i amb la recent
creació d’un grup d’investigació específic amb agents de
les comissaries de Tortosa,
Amposta i Gandesa, que ha
permès incrementar accions
preventives i identificacions.
En canvi, els robatoris al món
rural, l’altra gran prioritat del
cos al territori, es van mantenir estables.

montsià
LA RÀPITA
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MEDI AMBIENT

Recuperen un àncora El cas castor, al
de finals del segle XVIII Tribunal d’Estrasburg
E

L

a Guàrdia Civil de
Tarragona ha recuperat
una àncora d’alt valor
patrimonial i històric.
La guardaven en un magatzem de Sant Carles de la Ràpita i s’havia posat a la venda per
una plataforma de comerç en
línia per 6.000 euros. Certificat
del Departament de Cultura i
del servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, van
determinar que es tracta d’una
àncora de la segona meitat del
segle XVIII o de la primera meitat del XIX. El venedor, que no va
poder acreditar la procedència
legal de l’objecte, va explicar
que el va trobar un familiar seu

al fons del mar. L’home va prestar declaració com a investigat a
la Guàrdia Civil per un presumpte delicte d’apropiació indeguda
de patrimoni històric, però no va
ser detingut.
El cas es va traslladar al jutjat
d’Amposta.

POLÍTICA

l cas Castor podria acabar
resolent-se davant el
Tribunal Europeu de Drets
Humans d’Estrasburg.
Aquesta és el pronòstic que ha
plantejat davant la Comissió
d’Investigació del Parlament sobre el fiasco del projecte el professor de Dret Internacional públic de la UB i membre de l’equip
tècnic del cas Castor, David
Bondia. El jurista ha carregat de
forma contundent contra les
instàncies judicials espanyoles
per negar-se sistemàticament
a investigar un cas de possible
corrupció de gran envergadura,
vulnerant el dret a la tutela judicial efectiva de la ciutadania.
Per la seva banda, en la mateixa

sessió, el catedràtic d’Estratigrafia de la UB, Mariano Marzo, ha
reconegut que el context geològic en el qual es desenvolupava el projecte era “esfereïdor”
però, tot i això, ha defensat la
necessitat de construir aquest
tipus de magatzems, posant els
exemples dels que hi ha al subsòl de ciutats com Berlín i París.

A LA SÉNIA

Moisés no repetirà
Ingressa a presó per
amb Futur per la Sénia un robatori violent
U

L

’alcalde de la Sénia, Joan
Moisés, no repetirà com a
candidat de Futur per la Sénia.
El nou cap de llista de la candidatura lligada a Iniciativa serà
José Ramon Bellaubí, qui actualment és president de l’Associació del Camp d’Aviació de la
Sénia. Joan Moisés va guanyar
les municipals del 2015 per un
ample marge del 52 per cent
dels vots. I és que a la Sènia és
un dels feus històrics de l’esquerra ecologista, primer amb
l’alcalde Victor Gimeno i després amb Marutxí Ballester. Moisés, natural de la Ràpita, va rellevar al 2015 a Ballester, de qui

CARBÒNIQUES
ALBACAR: 75 ANYS
Divendres passat, es va fer
l’acte de celebració del 75è
aniversari de Carbòniques Albacar-Gallego, a l’Auditori de
Sant Jaume amb la presència
de la família Albacar-Gallego, dirigents d’Heineken, autoritats locals, membres de

havia estat número 2. L’alcalde
sortint ha dipositat tota la seva
confiança en l’actual equip de
govern i ha comentat que “he
prés aquesta decisió de no continuar com alcaldable, després
de 12 anys, per motius personals i familiars“. (ebredigital.cat)
les diferents entitats del poble,
representants
d’establiments
d’hostaleria i restauració i públic en general. Després de la
presentació d’Eva Albacar, va
pronunciar unes emotives paraules Eduardo Albacar, recordant anècdotes de la història de
l’empresa, fundada pel Sr. Juan
Albacar Boils. També va intervenir Joan Castor Gonell, alcalde,
i el representant d’Heineken.

n veí de Reus, de 34 anys i
nacionalitat colombiana,
ha ingressat a presó com a
presumpte autor d’un robatori
amb violència a la Sénia.
Els fets es van produir l’1 de
març, al carrer Sol del municipi
del Montsià. L’atracador va agredir la víctima amb una ampolla
de vidre aprofitant que dormia,
la va deixar inconscient i li va
robar el cotxe, electrodomèstics i col·leccions de valor, entre
elles una amb 48 rellotges de
diferents marques. L’agressor i
la víctima s’havien conegut feia
uns dies i es van trobar per veure’s al pis d’ella. Els Mossos van

detenir el lladre l’1 d’abril quan
sortia del seu domicili a Reus, i
hi van trobar part dels objectes
sostrets del domicili de la Sénia.
El jutge en va decretar l’ingrés a
presó.

Celebració dels 75 anys de Carbòniques Albacar, a l’Auditori de Sant Jaume.
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NOTÍCIES
BREUS
L’AMETLLA I LA
RÀPITA, VILES
MARINERES
L’Agència Catalana de Turisme ha reconegut aquesta
nova marca a la Ràpita i a
l’Ametlla de Mar, que ja era
‘Vila Marinera’ de les Terres
de l’Ebre i ara ho són de
Catalunya. La marca ‘Vila
Marinera’ presenta múltiples avantatges, sobretot
visibilitat i propaganda
turística del municipi arreu
del país. També han obtingut
l’acreditació Tossa i Sant Pol.
La nova marca, juntament
amb Pobles amb Encant i
Viles i Ciutats amb Caràcter,
forma part de l’estratègia de
l’Agència Catalana de Turisme
(ACT) per promocionar el
turisme cultural.

LA RÀPITA
HABILITA
UNA ÀREA
D’APARCAMENT
PER A
AUTOCARAVANES
L’Ajuntament de la Ràpita
ha posat en servei aquesta
setmana una àrea d’aparcament per a autocaravanes,
una actuació de millora que
completa la zona d’estacionament de l’avinguda Sagrat
Cor. L’espai habilitat encabeix
14 places on ja poden aparcar
caravanes i també s’han adequat els serveis necessaris per
als usuaris, com ara un born
equipat amb dos sortidors
d’aigua i un desguàs per a
casset químic connectat a la
xarxa de clavegueram. Així
mateix, s’ha instal·lat una reixa
per al dipòsit d’aigües grises
també connectat a la xarxa.
El born subministra 150 litres
d’aigua al preu de tres euros.
L’estacionament per a les
caravanes és gratuït, i se situa
a la part inferior de tot l’espai
per a aparcaments. Es tracta
d’una zona pavimentada i
senyalitzada que ara a més
s’ha protegit amb la instal·lació
d’una tanca d’1 metre d’alçada
amb pilars de fusta de pi.

10
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NOTÍCIES
BREUS
ERC SANTA
BÀRBARA
PRESENTA LA
SEVA LLISTA
Davant d’unes 90 persones
l’alcaldable Manel Crespo
d’ERC va fer un repàs de la
situació actual del municipi,
explicant alguns dels sectors
que volen potenciar com la
joventut, la pagesia, seguretat, comerç o l’increment de
la transparència. Una de les
accions que van exposar al
públic assistent i que estan
duent a terme en l’actualitat, és la de demanar a la
ciutadania que responguin un
qüestionari per saber quines
propostes són prioritàries
per als veïns i veïnes de
Santa Bàrbara, explicant
què tenen previst, i incorporar-ne almenys dues al
seu programa. Les persones
que acompanyaran a Crespo
-sense determinar encara
l’ordre- són; Elen Estarlich,
Carlos Salvador, Maite
Bel, Dani Forcadell, Sonia
Ferri, Vadim Zelaya, Montse
Guzmán, Francesc Iris, Marc
March, Jordi Condeminas,
Brandon Zelaya, Júlia Alegre,
Faiz Ezzannata, i Carles Soler.
L’acte va estar presidit per
Miquel Aubà Senador d’ERC .
(La Plana Ràdio)

LA FUTURA
ESCOLA DE
FUTBOL XAVIER
GILABERT,
COMENÇA A
GESTAR-SE A
SANTA BÀRBARA
Divendres es presentava
davant més de 100 persones,
els fonaments del que podria
ser una realitat, la futura
escola de futbol “Xavier
Gilabert”. La presentació
va anar a càrrec del planer
Ignasi Caballé Caballé, gerent
d‘Offlimits Camps, el qual ha
coordinat la consultoria de
l’estudi previ realitzada pel
jove planer Ernest Cid Arasa.
(LPR)

terres de l’ebre

ALCANAR
L’Ajuntament amortitza tot l’endeutament
municipal ‘gràcies a una gestió responsable’
L

’Ajuntament d’Alcanar
ha amortitzat la totalitat
del deute municipal que
té actualment: la ràtio
d’endeutament es situa en el
0%.
Aquesta amortització ha estat
possible perquè el govern local ha
decidit destinar part del superàvit derivat de la liquidació del
pressupost de 2018 a eliminar el
deute. Concretament el superàvit permetrà liquidar un crèdit de
521.256 euros, que l’Ajuntament
va contractar per la construcció
del Centre Esportiu Municipal.
“Assolir el 0% d’endeutament referma el compromís de l’equip de
govern amb la gestió responsable

dels recursos, a més implica un
estalvi de prop de 50.000 euros
anuals entre amortització de capital i interessos financers”, ha
explicat el regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Les finances municipals s’han sanejat completament
aquest mandat. Així, s’ha passat
d’un deute viu de 3,5 milions d’euros, el 2015, a un endeutament de
zero euros, tot i la intensa activitat
inversora de l’Ajuntament i que
ha hagut de fer front a dues sentències judicials com la de Turov i
Sorea, que han implicat el pagament d’indemnitzacions d’1 milió
d’euros en el primer cas i de mig
milió en el segon. “Al principi del
mandat ens vam fixar l’objectiu

de reduir l’endeutament i ho hem
aconseguit encara que hem hagut d’afrontar indemnitzacions
molt importants fruit de la gestió
irresponsable de governs anteriors”, ha manifestat l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig. També el regidor de Cultura i exalcalde, Alfons
Montserrat, ha destacat el fet que
s’hagi assolit el percentatge d’en-

deutament zero al mateix temps
que s’han realitzat més inversions
que mai. “Hem dotat el municipi
de tots els serveis necessaris per
passar de ser un poble a convertir-se en una ciutat menuda”. Amb
tot, Montserrat ha lamentat que
els grups de l’oposició no “han
donat suport a cap de les inversions realitzades”.

CULTURA

LA SÉNIA

Premi literari Vila de
Santa Bàrbara

Certamen Internacional
de Bandes de Música

E

E

l rapitenc Miquel Reverté
guanya el premi literari
Vila de Santa Bàrbara.
Aquesta és la XXVIII edició del
concurs literari que es convoca
amb les modalitats de narrativa,
poesia i assaig, tot i que des de
l’any 2002 es fa d’una manera
bianual. En aquesta edició, el
total d’obres presentades de la
modalitat de poesia van ser de
vint, quantitat superior a la del
2017 que foren d’onze. El premi
de poesia, dotat amb 600 €, es
va concedir a l’obra ‘Annexos’
de Miquel Reverté i Aguilar de
la Ràpita. S’atorgava un accèssit
local dotat amb 120 € al recull

SEGONA EDICIÓ
D’ÀGORA, LA FIRA
DE L’ECONOMIA
SOCIAL DE LES
TERRES DE L’EBRE,
A ULLDECONA
L’Ateneu Cooperatiu Terres de
l’Ebre ja té pràcticament enlles-

de poemes, sota el pseudònim
‘Lluïa Montsià’, de Griselda Espuny Curto. I per últim, el premi
d’assaig, dotat amb 600 €, quedà desert, ja que no es va presentar cap obra. L’entrega dels
premis serà el dia 27. (LPR)

l XIII Certamen Internacional
de Bandes de Música ‘Vila
de la Sénia’, que l’Agrupació
Musical Senienca (AMS)
celebrarà a la Casa de Cultura
el pròxim diumenge 14 d’abril,
comptarà amb la participació
de la Banda de Música Societat
Escola Musical Santa Cecília de
l’Olleria de València i amb la
Banda de Música Sementeira de
Cambre d’A Corunya.
Pel que fa al jurat, estarà format
per tres membres escollits entre
professionals de reconegut prestigi vinculats al món de les Bandes
de Música tant de l’Estat Espanyol
com de la resta del món.

El Certamen Internacional de
Bandes de Música ‘Vila de la Sénia’, està obert a bandes no professionals d’arreu del món. Està
organitzat per l’AMS i compta amb
el patrocini de l’Ajuntament de La
Sénia, el departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i
de l’Obra Social La Caixa i amb el
suport de diferents entitats locals i
del territori.

tit el programa d’activitats i tancat el llistat d’expositors que participaran en la segona edició de
la fira ÀGORA, un esdeveniment
que va nàixer l’any passat amb
l’objectiu de difondre i donar
visibilitat a projectes i iniciatives
de cooperació que tenen com a
principis bàsics l’economia social, el cooperativisme i el consum
responsable. Moltes d’aquestes
iniciatives han nascut o tenen la

seu a les Terres de l’Ebre i són
la prova fefaent que hi ha alternatives viables al capitalisme
imperant.
Concretament, en aquesta segona edició d’ÀGORA, que tindrà lloc el dissabte 11 de maig a
la Casa de Cultura d’Ulldecona,
hi participaran més d’una vintena de projectes, entre cooperatives, fundacions i entitats
que treballen en l’àmbit de

l’economia social i el cooperativisme, entre elles algunes noves cooperatives que han nascut l’últim any al territori amb
l’assessorament del programa
CoopCrea. Com acció prèvia
a la fira, el proper dia 25 d’abril
tindrà lloc la projecció del documental Demain, a Sant Carles de la Ràpita.
El film està dirigit per Cyril Dion
i Mélanie Laurent.

Miquel Reverté, signant un llibre.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
EL RACC
SUSPÈN LES
TRAVESSERES
URBANES DE
CORBERA D’EBRE
I ASCÓ
Les travesseres urbanes
de Corbera d’Ebre i d’Ascó
suspenen en seguretat viària,
segons un estudi del RACC. La
companyia demana augmentar l’amplada de les voreres i
instal·lar elements que redueixin la velocitat dels vehicles
en aquestes vies. El RACC ha
estudiat l’impacte del pas de
carreteres per l’interior de
vuit localitats de la demarcació de Tarragona i ha alertat
que malgrat aquest tipus de
vies representen el 10% de la
xarxa viària catalana són l’escenari del 20% dels accidents.
L’auditoria, que es fa des del
2011, manté la travessera
urbana de Gandesa com la
pitjor de les 36 analitzades a
Catalunya.
El pas de l’N-420a per
Corbera d’Ebre obté també
la pitjor nota de les vies de la
demarcació analitzades en la
7a Auditoria.

EXPOSICIÓ A
HORTA DE SANT
JOAN
Del 13 al 20 d’abril (d’11 a 14 h
i de 17 a 20h), el grup Foll’Art
organitza una exposició
‘Tornem a Horta’ a l’espai ‘La
Presó’ (als baixos de l’Ajuntament del municipi terraltí).
Escultura mòbil, Pintura mixta, Ceràmica i Esmalt al doc
formaran aquesta exposició.

JUNTS PER
GANDESA
Acte de presentació de Carles
Luz i de la candidatura de
Junts per Gandesa, avui
divendres a les 20 hores al
Palau del Castellà. Es coneixerà el projecte per Gandesa,
encapçalat per l’alcalde Carles
Luz Muñoz, i també la llista
que l’acompanyarà “per seguir impulsant Gandesa”.
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SUÀREZ ABANDONA EL PDECAT I LA CRIDA
Calvet cessa el director de serveis territorials
a les Terres de l’Ebre per “pèrdua de confiança”
E

l conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet,
va cessar divendres passat el
director de serveis territorials
del Departament a les Terres
de l’Ebre per “pèrdua de
confiança”, segons ha anunciat
en un comunicat.
Antoni Suárez és, també, l’alcalde de Riba-roja. El dia abans va
autoritzar la llicència d’obres per
a la construcció d’un dipòsit de
residus industrials no perillosos
que va tenir una forta oposició
d’altres municipis de la zona i del
propi executiu català. Els treballs
d’obres començarien de forma
“imminent” i han d’estar acabats
abans del 17 de juliol, quan fina-

litza la llicència mediambiental.
El departament dirigit per Damià
Calvet ja va requerir a l’Ajuntament de Riba-roja una còpia de
l’expedient complet de la llicència d’obres, i va advertir que si el
permís no s’adequa al pla especial urbanístic vigent “emprendran
les accions oportunes”.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va assegurar
que el Govern farà “tot el possible” perquè el projecte de construcció d’un dipòsit de residus no
perillós a Riba-roja “no es desenvolupi”. Calvet va “intuir” que la
llicència d’obres municipal autoritzada per l’alcalde, Antoni Suàrez, no s’adequa al plantejament

ASCÓ

urbanístic aprovat. “En cas que
ho constatem, suspendrem la llicència”, va dir Calvet. Per la seua
part, l’alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, es va donar aquest
dilluns de baixa del PDeCAT i de
La Crida i va dir que es presentarà a les municipals al capdavant
d’una candidatura independent
assegurant que va servir com a

alcalde “els interessos del poble”
i va defensar la seua tasca com
a director de serveis de Territori.
La Plataforma Riba-roja Decideix
s’oposa a que “la decisió sobre la
planta compti amb les opinions
de tothom menys amb la nostra”.
Per això es va manifestar donant
suport a Suárez i a l’abocador (a
la foto).

RIBERA D’EBRE

‘Viure el riu des de dins Impuls al coworking
i no veure’l des de fora’ rural, al Regne Unit
V

iure el riu Ebre des de
dins, i no veure’l des de
fora, amb la història i la natura
donant-se la mà de nou a
partir d’aquest mes de maig.
Des del dia 11, l’Ajuntament
d’Ascó i el Grup de Natura Freixe
oferiran una nova edició de visites pel riu Ebre amb el tradicional
llagut Lo Roget. Aquest dimarts,
9 d’abril, s’ha presentat la nova
temporada. La iniciativa, que va
començar l’any passat, va tenir
tant d’èxit que s’ha decidit repetir-ho ampliant la xifra de visites.
«Vam proposar a l’Ajuntament
d’Ascó que aquestes visites temàtiques del llagut Lo Roget po-

GANDESA
SOLIDÀRIA
Diumenge va tenir lloc a Gandesa una Jornada Solidària per
a recaptar fons a benefici del
SJD Pediatric Cancer Center de
Barcelona, el centre oncològic
infantil més gran d’Europa i que
pretén ser un referent mundial
en l’atenció integral dels infants

L

guessin tenir aquest vessant de
formació i aprenentatge de cara
als visitants», explica Pere Josep
Jiménez, coordinador de la Reserva Natural de Sebes, a Flix, i
del Grup de Natura Freixe. (Foto:
cedida)

a presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Gemma Carim,
juntament amb la gerent
del Centre d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS),
Begoña Garcia, i del Cowocat
Rural, han estat quatre dies de
visita al Regne Unit en el marc
d’un projecte de cooperació
LEADER Transnacional
per impulsar els espais de
coworking en zones rurals
europees.
Per a Carim, ha estat una experiència molt inspiradora: “hem,
pogut conèixer exemples inspiradors d’economia creativa i eco-

nomia col·laborativa, i diferents
perfils de negoci i models aplicables a casa nostra. I nosaltres
també hem fet la nostra aportació a Europa”. Igual com ara han
visitat el Regne Unit, tots els socis
europeus ja es van trobar al novembre a la Ribera d’Ebre, on es
va signar l’acord de col·laboració
per treballar conjuntament en
l’impuls del coworking rural.

amb càncer. Durant tot el dia es
van celebrar diferents activitats
amb la finalitat de recaptar diners
per a aquesta causa, liderada per
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.
L’acte central de la jornada fou
el dinar de germanor, que va reunir 1.400 comensals al pati de
les Escoles Velles de la ciutat de
Gandesa. Després de dinar van
tenir lloc un seguit d’actuacions

musicals d’artistes del territori que es van voler sumar a la
diada de forma desinteressada: Creep, Versió Kanalla, Joan
Rovira, Èric Vinaixa, Xeic i Mr.
Highland. Durant tota la jornada grups d’animació de la
comarca de la Terra Alta van
amenitzar el recinte de la festa,
ubicat als voltants de la rambla
de la Democràcia, de la Societat Unió Gandesana i del Centre

d’Estudis de la Batalla de l’Ebre.
Tallers, estands d’entitats, parades amb productes solidaris,
espectacles… van contribuir en
la jornada. L’organització parteix de 14.000 euros, ja que al
dinar van acudir 1.400 comensals que van pagar d’entre 8 i
12 euros de menú. A més, cal
sumar tots els beneficis dels diferents actes.
(ebredigital,cat)
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ACTIVITATS PER A SETMANA SANTA
MónNatura Delta estrena noves activitats ornitològiques
i familiars per Setmana Santa
M

ónNatura Delta,
l’equipament que la
Fundació Catalunya La
Pedrera té al delta de l’Ebre,
ha preparat, per a aquesta
Setmana Santa, noves
activitats per descobrir i
gaudir de l’entorn.
MónNatura Delta, l’equipament
que la Fundació Catalunya La
Pedrera té al delta de l’Ebre, ha
preparat, per a aquesta setmana
santa, noves activitats per descobrir i gaudir de l’entorn.

Aquesta vuitena temporada
arriba amb nous tallers i visites
per descobrir els paisatges i la
fauna del Delta. El centre fa una
aposta per les activitats relacionades amb el món de l’ornitologia amb l’objectiu de donar
a conèixer als visitants els diferents ocells del Delta.
Com a principals novetats del
2019 hi ha una jornada ornitològica per a nens, i el taller
de Contacontes. Amb la visita al centre es pot gaudir d’un
magnífic entorn, i alhora veure
flamencs, navegar en pontona
o practicar arts de pesca tradicionals.
Segueix, per la seva bona acceptació, la visita guiada adaptada als més petits de la casa,
la “Visita dels menuts” que any
rera any es consolida com a activitat referent per comprendre
el delta de l’Ebre.
El centre, que es va inaugurar el
març del 2012, continua sent un
referent en les activitats lúdiques a la natura per a famílies
incorporant activitats i tallers
d’ornitologia, natura i tradi-

VEIGUES QUIN
DELTA!

Descobreix l‘essència del Delta
Tots els dies a les 12 h (català) i
a les 17 h (castellà).

cions del Delta per a totes les
edats. A més continua treballant
amb l’objectiu de posar en relleu el valor mediambiental de la
zona del Delta i contribuir en la
descoberta d’un entorn natural
de gran riquesa en una de les
zones humides més importants
de l’Europa occidental.
La Fundació Catalunya La Pedrera, a través d’equipaments
com MónNatura Delta, treballa
per la recuperació i la divulgació
del patrimoni natural de Catalunya. L’equipament s’ha consolidat en els seus primers anys de
vida com una visita familiar imprescindible dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre amb més
de 31.000 visitants el 2018.

VISITA DELS
MENUTS

Visita guiada en família
Tots els dies a les 10.30 h
(català).

“L’EQUIPAMENT,
REFERENT EN
LES ACTIVITATS
LÚDIQUES A LA
NATURA PER A
FAMÍLIES, S’HA
CONSOLIDAT AMB
MÉS DE 31.000
VISITANTS L’ANY
2018”
CONEIX LES AUS DEL
DELTA

Sortida d’iniciació ornitològica
Diumenge 21 d‘abril, 12 h
(català).

TALLERS
FAMILIARS

Taller Contacontes ‘Els
Moixons i la lluna’
Dijous 18 d‘abril a les 12 h
Taller Nius d’ocells
Divendres 19 d‘abril a les 12 h
Taller Mòbil d’ocells
Dissabte 20 d‘abril a les 12 h

www.monnaturadelta.cat

MÓNNATURA

DELTA DE L’EBRE
Carretera del Poblenou
a les Salines, s/n
43870 Amposta
T. 977 053 801
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NOTÍCIES
BREUS
“JESÚS
CANVIARÀ I SERÀ
REPUBLICÀ”
ERC va presentar al Casal
Jesusenc la candidatura
republicana a Jesús per les
eleccions municipals, encapçalada per l’advocat i regidor
a l’EMD Albert Queral. “És un
orgull presentar-vos aquest
equip que aglutina experiència i joventut i que promourà
un canvi a Jesús”, va manifestar Queral. El número
2 de la candidatura l’ocupa
Judit Domènech, estudiant
d’Economia i que treballa
actualment al sector de l’hostaleria. Norma Pujol i Xavier
Faura van assistir a la presentació. La candidatura està
integrada també per Juanjo
Subirats, Núria Aragonés,
Víctor Querol, Tere Garcia,
Ximo Cardona, Pep Salido i
Josep Cervera. La supressió
de barreres arquitectòniques,
la millora de la mobilitat, la
construcció d’una rotonda
que garanteixi un accés més
segur al poble, així com la
rehabilitació d’habitatges,
la millora de la neteja dels
carrers o la renovació de la
gespa del camp futbol són les
prioritats d’ERC Jesús.

ACTES
COMMEMORATIUS
DEL 14 D’ABRIL A
ROQUETES
Dins de les activitats commemoratives del 14 d’abril a
Roquetes, demà la tarda està
previst un reconeixement a
Benjamín Cuevas, membre
fundador del Club Voleibol
Roquetes i expresident.
També en rebran un el sènior
masculí del Volei, campió de
la fase final de primera divisió
catalana, i el Club Futbol
Sala Roquetes, campiones
de la Copa Tarragona. Així
mateix, es farà l’elecció de les
pubilles. I per la nit hi haurà
al pavelló un Concert Jove
amb l’actuació de SomeRock.
Continuarà la festa el DJ Sergi
Cid i DJ Paco Moliner.

terres de l’ebre

POLÍTICA
La defensa de les llibertats i de les Terres de
l’Ebre, principals reivindicacions d’Esquerra
E

ls candidats número u i
número dos de la llista
d’Esquerra al Congrés per la
demarcació, Jordi Salvador i
Norma Pujol; els seus homòlegs
a la llista del Senat, Miquel Aubà
i Laura Castel; i el president
de la federació ebrenca del
partit, Alfons Montserrat, han
presentat els eixos d’actuació
que plantejaran a les Corts en
la nova legislatura sortida de les
properes eleccions espanyoles.
Norma Pujol ha desgranat els
quatre eixos d’actuació que duran a terme els republicans en
ambdues cambres legislatives.
En primer lloc, es continuarà denunciant i combatent la repressió.

“Estem al costat de tots els que
la pateixen, amb menció especial per la presidenta Forcadell, els
encausats ebrencs pels fets de l’1
d’octubre i el company Lluís Salvadó”, ha refermat la candidata a
la Cambra Baixa.
El segon eix és la defensa del territori davant les amenaces i agressions promogudes per l’Estat. Pel
que fa al tercer eix, aquest consisteix amb la reivindicació de les
inversions i infraestructures que
fa anys que es neguen als ciutadans ebrencs. “Els hi seguirem
recordant aquelles actuacions
viàries, ferroviàries i mediambientals que porten dècades pendents
de fer i no es fan”, ha reivindicat

Norma Pujol. El darrer eix d’actuació serà l’exigència d’actuacions
estructurals i concretes per aturar el despoblament del nostre
territori; i actuacions decidides
per revifar i diversificar l’economia i l’ocupació. Tot seguit, Miquel Aubà ha declarat que aniran
a Madrid a “seguir treballant totes aquelles qüestions pendents

que venim reclamant i defensant
des de fa anys”. Per la seua part,
Alfons Montserrat ha remarcat
que aquesta “és una campanya
que va de llibertats. Només hi ha
dues alternatives damunt la taula:
o acceptar la repressió, o bé votar
aquells que defensem la democràcia, el dret a l’autodeterminació i la superació del règim del 78”.

SALUT

TIVISSA

Dia Mundial de
l’activitat Física

La cooperativa suspèn
la secció de crèdit

A

L

l voltant del 6 d’abril, Dia
Mundial de l’Activitat
Física, els centres de l’ICS
a les Terres de l’Ebre han
organitzat diferents activitats
relacionades amb l’activitat
física.
Durant tota la setmana, amb l’objectiu de limitar a menys de 90
minuts al dia les activitats sedentàries, es va convidar els professionals de l’EAP Flix a fer una
aturada de 5 minuts a les 11 h
del matí per fer una sessió d’estiraments que millorin la higiene
postural. Altres activitats d’aquesta mena s’han desenvolupat a la
Bisbal de Falset i a l’Ametlla i van

JORDI JARDÍ NO
ES PRESENTARÀ
A LES PROPERES
ELECCIONS
MUNICIPALS
L’alcalde de Tivissa deixa el càrrec després de setze anys com
a màxim mandatari de l’Ajunta-

acabar dilluns quan els EAP Tortosa Est i Tortosa Oest van preparat una classe de Zumba a la plaça de Francesc Macià i Lussà, on
usuaris i professionals van ballar
a ritme de la música. A la imatge,
participants a la caminada de la
Bisbal.

a cooperativa de Tivissa, a
la Ribera d’Ebre, ha suspès
provisionalment l’activitat
de la secció de crèdit agrària
vinculada a l’entitat i ha
bloquejat els comptes de la
setantena de socis i dipositaris.
La Junta Rectora ha encarregat
una auditoria per aclarir quants
diners queden als dipòsits dels
impositors, en adonar-se que
“la comptabilitat no encaixava
amb la documentació de l’entitat”, respecte als comptes del
2017 i 2018, com han explicat
responsables jurídics de la cooperativa. La cooperativa havia
intentat vendre patrimoni i béns

ment de la població de la Ribera
d’Ebre, fa un pas al costat i deixa
la política municipal. El seu relleu
serà l’actual regidora de serveis a
les persones i primera tinent d’alcalde, Montse Pagés, qui ocuparà la vacant que deixa Jardí com
a primer lloc encapçalant la llista del PDeCAT. Segons informa
ebredigital.cat, Jardí, va passar
balanç del que han estat aquests
setze anys de mandat, dient que

“Tivissa jo crec que avui en dia
és un poble referent. Si fem la
comparativa del que hem anat
aconseguit durant aquests
anys, respecte als serveis que
ofereix el poble, en referència
als pobles dels voltants jo crec
que la comparativa no la pot
aguantar pràcticament ningú“,
va dir Jardí.
A la imatge, Jardí apareix amb
Montse Pagés.

immobles fa uns anys i la iniciativa de buscar compradors s’havia
reactivat recentment. El resultat
de l’auditoria es preveu que sigui
“imminent”, per conèixer l’abast
real del problema en pocs dies.
Dilluns de la setmana passada es
va iniciar un preconcurs de creditors.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
HOMENATGE
A LA MÚSICA
DE SEMPRE, A
TORTOSA
“Patrimoni de l’ànima” és un
homenatge fet amb tot respecte i afecte a la música de
sempre, “la qual va a ser part
de la nostra història familiar,
dels nostres pares i mares,
avis i àvies. Un patrimoni
de tots. Boleros, balades,
ranxeres, tangos, música
catalana.... unes vetllades
inolvidables es preveuen a
Tortosa, les properes setmanes”. Divendres 3 de maig (21
h) la cita serà a la Cafeteria
Capuccino.
Dissabte 4 de maig (22:30 h)
Forn de la Canonja. Divendres 17 de maig (21:15 h) a La
Tertulia i dissabte 18 de maig
(22:30 h), al Botanic.
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POLÍTICA
Ferran Bel: “Junts per Catalunya és el vot útil
per a la defensa de les Terres de l’Ebre”
J

unts per Catalunya va
presentar a Tarragona
la candidatura per a les
eleccions del 28-A. La número
2 de JxCat per Barcelona
al 28-A, Laura Borràs, va
assegurar que la formació serà
“l’única veu independentista
i independent” a Madrid
que defensarà els interessos
de Catalunya amb “força i
determinació”.
Borràs va afirmar que els diputats de JxCat esdevindran “muralles humanes” per a defensar
els principis “bàsics i essencials”
de la democràcia.
El número 2 de la candidatura a
Tarragona, Ferran Bel, va posar
en valor la figura de Rull i en va
destacar el seu coneixement del
territori. Davant el 28-A, Bel va
reivindicar JxCat com el vot útil i
va demanar “no caure en l’error”
de creure que aquest paper el
jugaran els socialistes. El candi-

dat va retrocedir fins al 2008 per
recordar que els 25 diputats del
PSC al Congrés -tres obtinguts
a Tarragona- no van servir, va
dir, per millorar el finançament
de Catalunya ni per a enllestir
les obres de l’A-27, de l’A-7 o del
corredor mediterrani.
L’alcalde i candidat de Junts per
Reus, Carles Pellicer, es va mostrar confiat que el cap de llista
de Junts per Tarragona, Dídac

Nadal, serà escollit alcalde de
Tarragona i podran consolidar
l’entesa entre ambdues ciutats.
“Crec que enfortirem relacions
i farem realitat l’àrea metropolitana. Junts farem encara més
força per a aconseguir les infraestructures que necessitem”, va
afirmar Pellicer.
Per la seva banda, Nadal es va
mostrar confiat que, amb les alcaldies de Tarragona, Reus i Tor-

tosa en mans de JxCat el 26-M,
els ciutadans podran sentir-se
“orgullosos” i tindran “un territori digne” i defensar-se davant
“el menysteniment de l’estat espanyol amb el territori”. Nadal
va garantir que, si governa, no
permetrà que a la ciutat hi hagi
“dèficits de democràcia” i que
Tarragona estarà “alineada” amb
el país.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
Malestar amb el Prat,
pel fitxatge de Peque
L

ALCANAR I ELS
SEUS VALENTS
La temporada de l’Alcanar ja
sé sabia que seria complicada.
Cuers i golejats cada setmana. I uns jugadors que surten
al camp sabent que perdran
el partit. Jo tenia els meus
dubtes que hagués futbol a
Alcanar, però es va assolir el
miracle. Veient el panorama
durant la primera volta, creia
que no arribarien a Nadal.
Però aquí estan. La problemàtica d’aquest club comença
quan el futbol base es va
separar del primer equip,
com també l’equip femení.
Pel centenari es va fer una
gestora i va evitar la desaparició. Avui faig homenatge als
jugadors de l’Alcanar. Gràcies
a ells el futbol segueix viu a la
localitat i l’únic que reben és
un sopar de tant en tant perquè l’economia no arriba per
a més, tenint al míster més
jove, David Català (22 anys).
La temporada vinent, quan
l’equip militarà a Quarta. Cal
esperar per saber si hi haurà
directiva, si els del futbol
base ho agafaran tot o si es
presentarà una nova junta
per aglutinar els jugadors
que estan fora de la localitat
i fer un projecte per tornar a
situar a aquest club històric
on sempre va estar: a la 2
catalana. Les grans caigudes
són bones perquè després
arriben les grans pujades. El
vaixell no està enfonsat. Jo
crec que començarà una nova
etapa.

GRÀCIES A TOTS
Dilluns, a Barcelona, la Federació Catalana va presentar
la campanya ‘Tots som un
equip’. Les primeres valoracions són positives perquè
ajudarà als clubs petits, tot
i que ja hi ha directius que
creuen que no serà suficient.
No obstant, el tret de sortida
és una declaració d’intencions
que cal valorar-la. La gala de
presentació de la campanya va
ser de Champions. I en aquest
sentit m’agradaria destacar a
la delegació ebrenca de la FCF
per la seua contribució a l’acte,
amb un video promocional
esplèndit gravat a Tortosa,
l’Aldea i Tivenys. Així mateix,
a un jove de Benifallet, que
també va estar-hi en l’organització de l’event, amb una
professionalitat pròpia d’un
veterà: Pau Folqué. Per la
meua part, i per la participació
a l’acte, agrair-vos des d’aquí
totes les mostres de carinyo
rebudes ja el mateix dilluns la
nit. Vaig parlar des de l’emoció. Amb sentiment. Passats
uns dies he de recordar a
la gent que ha fet possible
arribar fins aquí, començant
pel meu pare que va impulsar
tot l’inici. En una època més
recent, Joan Antó va apostar
per mi i ha estat clau per
tirar avant. I no puc oblidar
a tots els companys que he
tingut. Dels actuals, destacar
a Joaquin Celma, que també
mereix un reconeixement per
tot el que fa pel futbol ebrenc.
I a l’equip de la tele, de Minut
91. Gràcies a tots.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: S Cristobal-Ascó,
Vilanova-Rapitenca, Gandesa-Tortosa, M Nova-Amposta, Masdenverge-Batea, J i Maria-S Bàrbara, Perelló-Rapitenca, Flix-Olimpic,
Roquetenc-R Bítem, Arnes-Benissanet i Ebre Escola-Amposta.
Convidats: Òscar (Gandesa) i German (Tortosa).

’Ascó va perdre contra el
Prat, tercer classificat (0-1).
Era una nova final i, tot i estar
ben posats en el partit, a darrera hora es va escapar l’ocasió de
puntuar. La permanència està
complicada perquè, a manca de
cinc jornades, l’Ascó està a set
punts. D’altra banda, la polèmica va sorgir durant la setmana
passada per l’interés del Prat per
Peque, jugador de l’Ascó, just uns
dies abans d’enfrontar-se els dos
equips. L’Ascó va sortir-ne perjudicat perquè Peque no va jugar
diumenge. Dilluns va rebre la baixa perquè “no volem anar contra
la voluntat de cap jugador. Però
l’actitud del Prat no ha estat correcta, aprofitant-se de la nostra
situació esportiva i institucional,

3 PUNTS VITALS PER
LA SÉNIA, CONTRA
L’AMPOLLA (3-1)
La Sénia va guanyar l’Ampolla (31). Callarisa va fer l’1-0 però acte
seguit, els visitants van empatar
amb gol de Gallego. Fins el descans, l’Ampolla va estar ben posada i el partit va estar obert, amb
un parell d’opcions per equip.
A la represa, en pocs minuts, la
Sénia va decidir amb el 2-1, obra
de Raül, a la sortida d’un córner,

S Cristobal-Ascó 12 h

PRIMERA CATALANA
Vilanova-Rapitenca
diumenge 17 h

DISSABTE

MNova-Amposta 16.30h
Vendrell-Reddis 18h
Peque ha fitxat amb el Prat.

tot just abans d’enfrontar-nos”.
Diversos jugadors de l’Ascó, de
la lliga passada i d’aquesta, han
marxat al Prat. Finalment, informar que l’Ascó està treballant per
fer primer equip la temporada
propera. En principi, la idea és a
Tercera catalana però el club diu
que “no es descarta que pugui ser
a Segona”.

Bona imatge però
derrota que condemna
a Rapitenca, en descens,
va perdre contra el líder
Viladecans (0-1).
L’equip va tornar a oferir bones
sensacions i va tenir opcions
davant d’un líder que es va emportar massa premi. Però la seua
eficàcia li va valdre el triomf i així
consolidar-se al capdamunt de
la taula. La Rapitenca va poder
marcar, amb el 0-0, i també una
vegada el Viladecans havia fet el
0-1. Una de Peque va ser la més

TERCERA DIVISIÓ

SEGONA CATALANA

UE RAPITENCA

L

PROPERA JONADA

clara per assolir un empat que
hagués estat just. Ferran Simó, el
tècnic, estava satisfet malgrat la
derrota: “els jugadors demostren
que estan compromesos amb el
club i lluiten al màxim”. La Rapitenca es troba ara a 9 punts de la
zona de permanència quan manquen 6 jornades. En la propera
jornada visitarà el Vilanova.
Villa està lesionat però ha fitxat
amb l’Aldeana. I el central Sergio
és baixa.

DIUMENGE

Catllar-Riudoms 12h
Canonja-la Sénia 12 h
Gandesa-Tortosa 16.30h
Ulldecona-Pastoreta 17h
Camarles-Vilaseca 17h
Ampolla-Pobla 17h
Valls-Torreforta 17.30h

TERCERA CATALANA
DISSABTE 16.30 H

Roquetenc-RBítem
16.30 h
Ametlla-Catalònia 18.15 h
Flix-Olimpic 18.30 h
DIUMENGE

Godall-St Jaume 17 h
J i Maria-S Bàrbara 17 h
Masdenver-Batea 17 h
La Cava-Alcanar 17 h
Corbera-Aldeana 17.30h
Perelló-Rapitenca 17.30h
PLAY OFF ASCENS A 3A
DISSABTE

Ebre E-Amposta 17h		
DIUMENGE

Arnes-Benissanet 17.30 h
i, poc després, també amb el
tercer gol, de Callarisa. La Sénia
es va ensorrar i acusa el seu estat anímic actual (3 punts de 15).
L’equip ha fet un gran desgast i
ara, castigat per les lesions de
jugadors importants, ha desconnectat. És cinquè. Per a la Sénia,
que també té baixes, va ser una
victòria balsàmica per fugir de
les possibles compensacions.
L’equip de Serrano, que segueix
comptant amb juvenils, ha fitxat
a Andi Alarcon (Reus juvenil Div.
d’Honor). És germà d’Eric.

COPA GRUP 1		
DISSABTE

Catalònia-Ginestar16.30 h
DIUMENGE

Vilalba-Tivenys 16h
COPA GRUP 2		
DIUMENGE

Xerta-Fatarella 12 h
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SEGONA CATALANA
L’Amposta va merèixer
El Tortosa explota
contra el Vendrell (8-3) frenar el líder Valls (1-2)
E

l Tortosa que, tot i els
resultats extraordinaris de
la segona volta, li mancava gol
per resoldre els partits amb
més solvència, va explotar
diumenge contra el Vendrell
(8-3).
German, el tècnic, deia que “vam
fer una molt bona primera meitat. L’equip, ja des de l’inici, se’l va
veure molt còmode, fent circular
la pilota amb velocitat i fent bones
associacions ofensives que van
permetre crear aviat aproximacions clares i marcar els gols. Amb
avantatge al marcador, l’equip
encara va tenir més confiança,
jugant alliberat. A la represa, vam
seguir igual i van arribar els altres

gols. Amb els minuts, es va baixar
la intensitat i en la part final del
partit vam rebre 3 gols, un fet que
no agrada. Però també havíem
fet diversos canvis de posicions i
vam reservar algun jugador amb
4 targetes, perquè no veiessin la
cinquena. En qualsevol cas, no
vam baixar per això, si no que va
ser perquè la inèrcia del partit va
comportar-ho”. German valorava
“el resultat davant d’un equip que
no és fàcil fer-li gols i que, a la primera meitat, també va tenir les seues opcions. La victòria i la forma
reforcen pel partit de diumenge”.
El Tortosa, tercer, visita el Gandesa, quart, en un partit clau en
les aspiracions de fer la promoció.

CF GANDESA

L

’Amposta, després de dues
derrotes, va perdre amb el
líder de rècord, el Valls (1-2).
Segons el tècnic Xavi Cid, “crec
que vam perdre una oportunitat de poder guanyar a un equip
que va demostrar perquè és líder, sent molt contundent a les
àrees, efectiu amb les ocasions i
deixant-ne que en creéssim poques. No obstant, vam tenir les
suficients per a poder guanyar o,
com a mínim, empatar”. El tècnic
afegia que “vam començar ben
posats en zona intermitja, sortint
a la contra quan robàvem i així
Carles va tenir una bona opció.
Però al minut 23, arran d’un córner, un dels punts forts del Valls

en atac, ens van marcar el 0-1.
El gol va fer mal però vam reaccionar i abans del descans vam
poder remuntar o empatar amb
possibilitats de Calsina, Carles i
Sergi José. Per a la represa vam
fer uns canvis en el dibuix tàctic
i vam sortir bé. No obstant, una
indecisió nostra, no tancant la
segona jugada, va ser aprofitada pel Valls per fer el 0-2. Va ser
un cop dur però la reacció va
ser bona, reduint distàncies amb
el gol de Gervinyo. Vam insistir i
Arnau va tenir dues opcions per,
com a mínim, empatar. Llàstima
perquè vam merèixer-ho però el
líder va demostrar perquè ho és,
un equip molt fort i amb ofici”.

CF ULLDECONA

Victòria a la Pobla i
S’escapa el triomf,
quart lloc a la taula (1-2) però l’empat fou just
E

l Gandesa, a la Pobla, va
assolir la tercera victòria
seguida. I ara és quart (1-2).
Segons el tècnic, Alberto López:
“el partit vam començar-lo força
bé, amb el control de la pilota i
amb un parell d’aproximacions
amb jugades de Saumell i de
Genís i de Dilla. El partit, amb els
minuts, es va equilibrar, però si
bé no vam crear ocasions clares,
vam seguir amb el control del joc,
avançant-nos arran d’una passada de Genís que va resoldre Dilla
amb qualitat. A la represa, la Pobla
va tenir més la pilota, però el cert
és que no ens va fer perill perquè

EL CAMARLES
VA EMPATAR A
TORREFORTA (1-1)
El Camarles va empatar a Torreforta (1-1). Partit especial per
al tècnic Kiki, que visitava el seu
exequip. El punt és positiu però
en les darreres quatre jornades, només una victòria. I, per
les compensacions, cal seguir

vam estar ben posats. Ells van
reclamar un penal però Rojas va
tocar la pilota abans del contacte.
Malgrat la bona feina, la Pobla va
empatar. Per a mi, l’àrbitre es va
equivocar amb una falta d’Ubalde
que no va existir. Mentre es protestava la decisió, ells van traure
ràpid i Palomares va empatar. Cal
destacar, no obstant, que amb
l’1-1 i amb el temps que quedava,
l’equip va reaccionar buscant la
victòria i en una de les arribades,
Oriol va centrar i Adrià va rematar
de cap a l’escaire. 3 punts molt valuosos per seguir progressant i ja
pensar amb el proper partit, molt
il.lusionant, contra el Tortosa”.

L

’Ulldecona va empatar
al camp del Reddis (2-2).
L’equip va presentar baixes
importants que es van notar. La
lluita per fugir de les possibles
compensacions ha de seguir.
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ulldecona: “tot i fer un travesser al
primer minut, no vam començar
bé el partit. I, amb els minuts, no
vam millorar. No ens vam trobar
còmodes i vam cometre moltes
indecisions, entre elles la del primer gol del Reddis. Ells van estar
millor i van competir, fent bé les
coses. Malgrat tot, abans del descans, vam empatar. A la represa,
tot i l’1-1, vam seguir imprecisos

i no vam estar ben posats. Tot i
això, Nacho va tenir una ocasió
clara i, poc després, vam marcar
l’1-2. Vam fer el més complicat
però, a darrera hora, un penal
que fou innocent però que va ser
penal, va significar el 2-2 definitiu. Tal com va anar el partit, sap
greu cedir 2 punts a darrera hora
i de penal, però, de la forma que
vam jugar, el punt cal considerar-lo com a molt positiu. Valorar
el Reddis. Malgrat ser un rival de la
zona de descens, va competir i no
mereixia la derrota. És un equip
que en les darreres jornades ha
millorat i dissabte es va veure perquè ho està fent”.

lluitant per la permanència. Camarles i Amposta, tot i tenir 42
punts, encara no estarien salvats
del tot.
Kiki, tècnic del Camarles, del
partit, deia que “sabíem que
seria un partit complicat perquè
el Torreforta, tot i estar en descens, ha millorat en les darreres
jornades, sobre tot a casa. Vam
començar bé i ens vam avançar
aviat. Però sobre el minut 20,

vam baixar i vam perdre el control del joc, mentre el Torreforta va pressionar més amunt.
Arran d’una falta que no vam
defensar bé, ens van empatar i
fins el descans no ens vam trobar gens còmodes. A la represa
el partit va estar esbojarrat. Cap
equip va tenir el control i, si bé
van haver-hi anades i tornades,
no van existir ocasions massa clares en general. Al final,

empat just i cal fer-lo bo en el
proper partit a casa. Hem de
seguir lluitant per confirmar la
permanència. També esperem
recuperar gent perquè entre
lesions i sancions, no és excusa, però anem un xic minvats. A
més, ha de jugar gent amb molesties i tot plegat es pot notar”.
El Camarles rebrà el Vilaseca,
diumenge, un equip que lluita
per evitar el descens directe.

17

C.AT. MÓRA
LA NOVA
NO ES PODIA
FALLAR I NO VA
FER-SE (1-5)
El Móra la Nova va guanyar a
la Pastoreta (1-5). Es visitava
el cuer i no havia de ser un
partit trampa perquè els 3 punts
eren vitals per allunyar-se del
descens. Nando Garcia, el tècnic,
deia que “sabíem que la Pastoreta és un equip que té jugadors
que, si els deixes metres, són
atrevits i juguen alliberats, amb
centrals oberts i creant per dins
i per fora. Per això vam parlar
de fer una pressió alta des del
primer minut i buscar transicions
ràpides quan teníem la pilota
o jugar amb precisió obrint per
bandes en el cas de que ells es
tanquessin acumulant gent
darrera. La veritat és que tot va
sortir bé, gràcies a la gran feina
tàctica de l’equip, tan defensiva
com ofensiva. Així mateix, va
haver encert en les ocasioons i
això va significar deixar el partit
sentenciat a la mitja hora amb el
0-5. A la represa, després d’una
gran primera meitat, vam baixar
i el nivell d’intensitat ja no va
poder ser el mateix, com era
lògic. Al final, 1-5 i 3 punts molt
valuosos en la nostra lluita per
evitar el descens i les compensacions. Es podria dir que ara
depenem de nosaltres però
queda molt i s’ha de guanyar
més partits. El proper serà molt
complicat, contra l’Amposta”.
Yassine (3), Gerard i Jaume
van marcar. Gerard va acabar
amb molesties. Agustí Fuertes
segueixen lesionats.
equip

GF

GC PNTS

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

73
70
58
46
57
40
51
57
47
48
40
48
47
39
35
23
20
23

14
37
29
26
51
37
43
51
47
50
41
49
45
53
45
55
62
87

77
62
57
50
49
43
42
42
40
37
37
36
36
28
26
22
18
10

18
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TERCERA CATALANA
El Batea recupera el
liderat en solitari (2-0)

Perelló i Flix, empat
que no satisfà (0-0)

E

P

l Batea va vèncer el S.Jaume
i és líder en solitari (2-0).
Segons Chema, del Batea: “va ser
un partit en el que vam tenir cert
control però que no va ser del tot
perquè el S.Jaume va treballar
molt i no ens va deixar estar còmodes. A la primera meitat, vam
tenir diverses ocasions. En vam
transformar una però no vam encarrilar el partit i això ens va comportar inseguretat. A la represa, el
Sant Jaume va pressionar més
amunt i quan recuperava la pilota, feia sensació de perill. No vam
poder decidir i per això el partit va
estar ajustat fins quan va arribar el
2-0 (85’)”. Manu (Ginestar) va debutar. Joan Subirats, del S. Jau-

me: “ens vam enfrontar a un gran
equip, amb grans jugadors, per a
mi, el millor del que portem de
segona volta. Nosaltres vam fer
una bona imatge i, amb els fitxatges, tenim més ambició. La primera meitat va ser igualada i molt
intensa, amb un parell d’ocasions
d’ells, amb el gol, i un parell de
nostres. A la represa vam fer un
pas avant i ells van tenir més dificultats. Però no vam poder empatar i ja al final ells van marcar el
2-0, en una acció en què un jugador nostre estava a terra i que
va seguir. Va haver una indecisió i
el gol. Lluitarem per evitar el descens directe, esperant que no hi
hagin compensacions”.

UD JESÚS I MARIA

erelló i Flix van empatar en
un dels partits destacats
de la jornada (0-0). Primera
meitat igualada, amb opcions
del Perelló que va evitar Marc
Andreu. El Flix també en va
tenir un parell. A la represa,
el Perelló va fer un pas avant
i el partit va obrir-se, perquè
el Flix també va gaudir de
més profunditat. Les opcions
locals les va desfer el porter
Marc Andreu. Al final, empat a
zero. El Perelló va presentar la
darrera incorporació, Iker Cid
(Nàstic juvenil), germà de Jack.
Des del Perelló, del partit, es deia
que “va ser molt intens i disputat.
Nosaltres a la primera meitat vam

tenir un parell d’ocasions, amb
accions de Dani Saez i de Jack.
Ells, més a la contra, van fer perill en jugades de Robles i Luis
Garcia. A la represa, el partit va
estar molt igualat. Nosaltres vam
tornar a tenir un parell d’opcions,
una clara, que va evitar Marc que
va ser protagonista salvant les
quatre ocasions que vam crear”.
Narcís Labòria, del Flix, s’enfrontava a l’equip de la seua localitat:
“va ser un partit igualat, molt intens en el que l’empat va ser just.
Ells van tenir dues opcions clares
que va evitar Marc i nosaltres
també en vam fer dues que va
evitar Ródenas, amb un gol anul.
lat per un fora de joc dubtós”.

CONTRA EL MASDENVERGE

Marc Blas salva a la
El Catalònia va haver
Rapitenca, a l’Aube (1-1) de remuntar un 0-2
J

esús i Maria i Rapitenca van
empatar a un gol (1-1).
Ito, del Jesús i Maria: “penso que
el futbol no va ser just amb nosaltres. Ens vam avançar arran de
l’ocasió menys clara, amb un penal que, per la reacció del jugador,
s’interpreta que no eren mans.
Posteriorment, vam tenir un gran
nombre d’oportunitats però el
seu porter va estar esplèndit i cal
felicitar-lo. La Rapitenca, fidel a
la seua proposta de tenir la pilota, va disposar de la possessió en
moltes fases, en zona d’iniciació,
però nosaltres quan recuperàvem
feiem transicions ràpides i així vam
fer mal. No obstant, en la seua

CORBERA-SANTA,
PARTIT BOIG (4-5)
El Santa no es despenja de les
primeres places amb un triomf
agònic a Corbera (4-5). Segons
Jorge Parraga, tècnic del Corbera: “la derrota va ser dolorosa
perquè vam fer mérits per, com
a mínim, empatar. Vam treballar molt. Al minut 15 ens vam

ocasió, ells van empatar. Jugant
així, els resultats han de ser bons,
com fins ara”. Ramon Sancho, de
la Rapitenca: “el partit se’ns va posar en contra aviat per una errada
de l’àrbitre que va xiular penal per
unes mans inexistents. Ens vam
refer i vam intentar jugar en un
camp i davant d’un rival complicats per a Fer-ho. Ells, a més, amb
el vent a favor, van buscar tancar
el partit. A la represa vam empatar
i vam fer més arribades, tot i que
cal admetre que ells a la contra
ens van fer mal i Marc ens va salvar de la derrota amb intervencions de mérit. En resum, bon partit
i empat meritori”.

E

l Catalònia (18 punts de 24)
és també un dels candidats
a l’ascens (4-2).
Juanjo Agustin, del Catalònia:
“el partit el va dominar el Masdenverge a la primera meitat.
Nosaltres no vam trobar el lloc
al camp i no vam jugar amb intensitat. Al descans es va arribar
amb el 0-1 i amb possibilitats del
Masdenverge de fer algun gol
més. A la represa ells van fer el
0-2 i vam passar a jugar amb defensa de 3, amb dos davanters.
L’equip va reaccionar. Va costar
però es va remuntar. El partit ens
ha de servir per veure que hem
de sortir concentrats des de l’ini-

ci”. Gerard, del Masdenverge: “la
primera meitat vam tenir-la molt
controlada, jugant bé i estant
ben posicionats a la pressió. Vam
tenir, a més del 0-1, 3 ocasions
molt clares. A la represa, d’entrada, vam seguir amb el control
del joc, fent el 0-2. Però el partit
es va complicar quan en 3 accions a pilota aturada, ens van remuntar. I després va venir el 4-2.
Penso que el futbol va ser injust
amb nosaltres. Felicito al Catalònia per la victòria però nosaltres mereixiem més. I un resultat
positiu ens hagués anat força bé
per acostar-nos al Sant Jaume a
la classificació”.

avançar però el problema fou
la feblesa defensiva del primer
temps. Vam cometre 3 errades
greus que el Santa Bàrbara va
aprofitar per fer l’1-3. A la represa,
la resposta va ser bona, fent dos
gols i empatant. En una contra
ens van marcar el 3-4, però vam
tornar a empatar amb el 4-4 i
llavors penso que estàvem sent
superiors, amb més arribades.
Però a darrera hora en una opció

aïllada, ens van marcar el 4-5.
Massa càstig, tal com va anar el
partit”. Parra, del Santa Bàrbara:
“va ser un partit molt descontrolat. El Corbera es va avançar,
però vam remuntar amb l’1-3 al
descans. A la represa, el Corbera, amb un joc més directe, reaccionaria i va empatar a 3. Nosaltres ens vam tornar a avançar
però el Corbera va empatar i va
pressionar buscant la remunta-

da. Però no va marcar i va ser
Amado qui va establir el 4-5, a
dos minuts pel final. Una victòria molt treballada, en un partit
d’imposicions ofensives i en
un camp davant rival lluitador i
complicat”. Enric, Uri, Alejandro
i Piñeiro van marcar pels locals.
Saul, Amado (2), Ivan Vallés (des
de 40 metres) i Arasa van fer-ho
pel Santa. Els planers són novens, a cinc punts del líder.

L’OLIMPIC
NO CEDEIX
VA GUANYAR A LA
CAVA (3-2)
L’Olímpic va vèncer a la Cava
(3-2) i, d’aquesta forma, amb 3
victòries seguides, està a cinc
punts dels líders. Jordi Roca,
tècnic de l’Olímpic: “la cava va
començar millor el partit. Quan
nosaltres vam reaccionar i, poc
a poc, vam entrar en situació,
ells es van avançar en un córner. Vam anar a remolc però
l’equip, molt posat, va empatar
amb un gol de Sergi. I arran
d’una pilota filtrada, Imanol va
aconseguir el 2-1. Va ser una
fase intensa en la que Imanol,
amb un tret des del centre del
camp, i Arnau, van poder marcar. Però la Cava va respondre
i Ferran va empatar abans del
descans. A la represa va seguir
la igualtat, sent ja més travada. La Cava, quan apareixia
Ferran, tenia més domini, i, al
contrari, quan per als locals
intervenien Sergi i Ramon, era
l’Olímpic qui feia sensació de
perill. El partit estava molt
equilibrat i va ser Imanol qui va
guanyar l’esquena als centrals
rivals i va fer un xut que va
significar, del rebuig del porter,
el 3-2, obra de Sergi. La Cava,
amb orgull, va buscar l’empat
en els darrers minuts però ens
vam defensar amb ordre i vam
mantenir el resultat. Important
victòria que ens permet seguir
al grup capdavanter ja preparant el derbi contra el Flix, que
serà emocionant”. Alvaro va
demanar la baixa per marxar al
Cambrils Unió.

equip

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

GF

62
74
67
57
47
51
71
63
46
39
65
53
39
58
38
37
39
15

GC PNTS

36
44
38
38
30
32
47
42
34
40
47
45
38
48
61
58
69
174

52
50
50
48
48
48
47
47
47
41
38
36
36
35
31
23
18
0
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TERCERA CATALANA
Zerozerisme al
Pas endavant de
l’Aldeana, a Godall (0-3) Roquetenc-Ametlla
L

’Aldeana, amb 4 victòries
seguides, es dispara. Va
frenar la ratxa del Godall.
Robert Avinyó, del Godall: “l’Aldeana va ser superior, en les
dues parts. Nosaltres no vam estar ben posats en el partit. A més,
ens va faltar concentració en el
joc i ells, arran d’un rebuig a la
frontal, van marcar el 0-1 d’un
tret des de de fora de l’àrea. I de
penal van fer el 0-2. A la represa,
vam fer alguna modificació però
no vam poder reaccionar. Ells
per intensitat i actitud ens van
superar, marcant al final el 0-3.
Res a dir. A seguir treballant per
assolir la permanència”. Bartolo,
de l’Aldeana: “vam fer un partit

molt complet. Un gran treball
d’equip amb molt poques errades, cap greu en defensa. A més,
vam aprofitar les ocasions, marcant Eloi, molt llest, el 0-1, d’un
rebuig a la frontal. Ja al 45 va ser
clau fer el 0-2, arran d’un penal
per unes mans d’un defensa. A la
represa vam seguir igual, concentrats, ben col.locats, amb les
línies juntes i així vam controlar
la situació de partit fins que al
final, aprofitant una indecisió local, Toni va establir el 0-3. Felicitar a l’equip per la victòria davant
d’un rival que portava una bona
ratxa i que la tornarà a recuperar
perquè és un bon equip, amb un
bon entrenador”.

R

oquetenc i Ametlla van
empatar sense gols.
Miquel Campos, cap de premsa
del Roquetenc: “va ser un partit en el que a la primera meitat
van haver moltes imprecisions
i poques opcions de gol. L’estat
del terreny de joc no va afavorir
el joc de cap dels dos equips. A
la represa, amb els canvis de tots
dos equips, el partit va guanyar en
intensitat i, amb els minuts, es va
acusar l’esforç i van haver-hi més
espais. D’aquesta manera, en el
darrer tram de la confrontació, el
Roquetenc va tenir fins a 3 possibilitats per marcar si bé cal recordar que la darrera del partit va ser
dels caleros amb una rematada

que va fregar el travesser. L’empat va ser just”. Era el quart partit
a casa seguit del Roquetenc (8 de
12). Josep M. Rovira, de l’Ametlla:
“va ser un partit igualat en el que
no van haver-hi moltes ocasions.
Nosaltres al primer temps vam
tenir més possessió mentre ells
buscaven, amb joc Directe, els
seus davanters. Excepte una acció de Sam i Fages, no vam crear
oportunitats. A la represa, mateixa dinàmica fins els darrers minuts quan el Roquetenc va apretar però tampoc sense ocasions
clares. Al final, empat a zero que
fou just i positiu, fora de casa, en
un camp prou irregular i que no
facilitava el joc”.

Gallego lidera el triomf
L’Arnes reacciona, al
camp de l’Amposta (0-3) del Benissanet (1-0)
’Arnes, després de perdre
en la primera jornada
del play Off, va vèncer en la
segona, al camp de l’Amposta
B (0-3).
Els arnerols van aprendre la lliçó
de la primera jornada i van sortir amb les línies ben juntes i replegats quan no tenien la pilota,
amb la línia defensiva més prop
de la seua àrea, evitant passades
a l’esquena. L’Amposta, amb poc
ritme en pilota, va trobar-se amb
dificultats malgrat tenir les dues
primers ocasions. La més clara
una rematada a boca de canó
d’Òscar Masdeu. A més, va estar
fràgil en defensa en una acció

que va aprofitar el visitant Gordo
per fer el 0-1. Amb el partit més
obert i els arnerols més posats,
sabent que havien de buscar la
contra, Manero va trobar l’espai
pequè Quim tingués metres per
davant. El davanter de Prat de
Conte va fer una gran jugada,
amb tret des de la frontal, que
fou el 0-2. A la represa, l’Amposta va intentar-ho però sense
claredat, tot i tenir dues opcions,
evitades per Joaquim. L’Arnes va
seguir molt ferm defensivament i
amb espais va ampliar l’avantatge amb un altre gol de Quim (en
fora de joc), després d’una assistència de Gordo.

IKER CID FITXA PEL
PERELLÓ

gut ajudar a l’equip del seu poble, en la recta final del campionat. Ja podrà debutar contra la
Rapitenca. A la foto, Iker apareix
amb la presidenta Mònica Llambrich i el seu germà Jack, també
jugador del Perelló. D’altra banda, pel que fa a fitxatges, amb el
Sant Jaume van debutar Yassine
(Vilalba) i Marcel Guiu (Pobla B).
El porter Elliot torna al Jesús i
Maria.

Iker Cid, que ha jugat aquesta
temporada amb el juvenil del
Nàstic de Divisió d’Honor, ha
fitxat amb el Perelló. Una vegada acabada la lliga juvenil, el
club grana permet als jugadors
poder acabar la temporada
amb un altre club. Iker ha vol-

REMOLINSBÍTEM
3 PUNTS PER
RESPIRAR, A
ALCANAR (1-5)
El R-Bítem va guanyar al camp
del cuer l’Alcanar i, d’aquesta
forma, va sumar tres punts
importants que el distancien de
les places complicades. De totes
formes, el partit no es va decidir fins ben entrada la represa.
Al minut 60 el resultat era
d’empat a un gol. Amb l’1-2, els
de Bítem van poder encarrilar
la confrontació quan l’Alcanar
ja va baixar. Destacar el retorn,
com a jugador, de Sergio Ruiz,
membre del cos tècnic.

9 EQUIPS EN CINC
PUNTS
Situació inèdita. Jornada 28 de
la lliga a Tercera catalana i del
líder Batea, que té 52 punts, al
novè classificat, que és el Santa
Bàrbara, només hi ha 5 punts.

FASE D’ASCENS A 3A

L
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bans de començar el
partit, els jugadors del
Benissanet van donar suport al
seu company, el porter Albert
Todó que, per malatia, és baixa
i es recupera de la mateixa.
Per aquest motiu, el club de la
Ribera va incorporar al veterà
porter morenc, José Gallego.
I en aquesta segona jornada, Gallego va estar providencial aturant les opcions de l’Ebre Escola
que en va tenir fins a quatre al
primer temps. Els locals, al primer
acte, no es van trobar còmodes.
Van intentar iniciar des de darrera, però van tenir dificultats per
la pressió alta dels visitants. No

obstant, va ser el Benissanet qui
va marcar l’1-0, arran d’una falta.
Jordi va acabar desviant la pilota
i fent el gol. A la represa, el Benissanet va ser més pràctic i també
més contundent en defensa. I
amb els minuts i més espais, va
tenir opcions a la contra. Però
també les va tenir l’Ebre, sobre
tot dues a boca de canó, evitades novament, per Gallego. Al
final, 1-0 i el Benissanet que no
es despenja.
El triomf era vital pels riberencs,
per seguir amb opcions.
Els quatre equips del play Off tenen 3 punts un cop disputada la
segona jornada.

FASE D’ASCENS
Amposta-Arnes

0-3

Benissanet-Ebre

1-0

equip

GF

GC PNTS

1. Amposta

5

3

3

2. Ebre

4

2

3

3. Arnes

4

4

3

4. Benissanet

1

5

3

COPA TE. GRUP 1
Tivenys-Catalònia

3-3

Ginestar-Vilalba

4-1

equip

GF

GC PNTS

1. Tivenys

8

7

4

2. Ginestar

8

6

3

3. Vilalba

4

5

3

4. Catalònia

4

6

1

COPA TE. GRUP 2
Fatarella-la Cava

1-4

(Deltebre retirat)

equip

GF

GC PNTS

1. Xerta

7

0

6

2. Fatarella

4

4

3

3. La Cava

4

5

3
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NOTICIES
BREUS
VOLEI ROQUETES
El sènior masculí va perdre 0-3
contra el FC Barcelona amb
parcials ajustats, en un partit
intrascendent perquè ja està
classificat. El juvenil masculí
també va perdre a casa, per 1-3,
contra el volei Vall d’Hebron.

BANDERA
CATALANA DE REM
La base Nàutica de Campredó
va acollir per primer cop el
trofeu Bandera Catalana de
rem. Hi van participar desenes
d’embarcacions de 8 clubs catalans: Club Nàutic Sant Carles,
Club Nàutic Amposta, Club de
Rem Delta, Reial Club Nàutic
de Tarragona, Club Natació
Banyoles, Reial Club Marítim
de Barcelona, Olímpic de Barcelona i dos clubs aragonesos:
Helios i Capri, amb un total de
212 remers i remeres. Tot i el
triple empat, amb 212 punts,
entre el Nàutic de Tarragona,
Club de Rem Tortosa i el Nàutic
Amposta es va imposar el club
tarragoní per regates guanyades.

L’HANDBOL CLUB
PERELLÓ POT
SALVAR-SE
L’Handbol Club Perelló va
trencar la ratxa negativa, guanyant després de vuit derrotes
consecutives. Es va imposar al
Canovelles per 25 a 20 i manté
les opcions de permanència a
Lliga Catalana, per a l’última
Jornada. Actualment ocupen
l’onzena plaça amb 18 punts,
marcant les posicions de
descens. Al darrer partit s’enfrontaran a la Roca, tercer a la
taula. L’Ascó va perdre però ja
està salvat.

JOAN REVERTÉ,
NOU PRESIDENT
DEL BÀSQUET
CANTAIRES
Una vegada acabat el termini,
la única candidatura ha estat
la de Joan Reverté, que serà el
proper president. Serà ratificat
en la propera assemblea del
Cantaires.

POLIESPORTIU
Cap de setmana sobre El Club Handbol
Amposta acaba la lliga
rodes a l’Aldea
A

quest cap de setmana
s’ha celebrat al Pavelló
de l’Aldea el Campionat
Territorial 2019 de lliure
individual de les categories
Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior.
En la categoria Cadet “la nostra patinadora Anouk Vizcarro
va obtenir la primera plaça amb
dos discs gairebé perfectes. La
van seguir Núria Estellé, Paula
Narro, i Eulàlia Martí patinadores
del nostre club”. En la Categoria
Júnior, Idoia Estudillo va obtenir la quarta plaça. I finalment,
amb la categoria Sènior el Club
Pati l’Aldea va obtenir el podi al
complet. En primer lloc Mónica
Gimeno, amb un disc que “va ar-

ribar gairebé a la perfecció obtenint puntuacions de fins a 9,9.
En segon lloc, Andrea Silva amb
unes actuacions espectaculars.
I en tercer lloc, Núria Gas amb
discs d’alt nivell”. Els diferents
participants han competit per
classificar-se per al Campionat
Federació i també per al Campionat de Catalunya que es celebra els propers dies 19, 20 i 21
d’Abril a Santa Cristina d’Aro.
Des del club aldeà comentaven
que “esperem que puguin finalitzar la temporada participant als
World Roller Games, l’esdeveniment més esperat de la temporada, que es celebren a Barcelona del 5 al 15 de juliol”.

E

l CH. Amposta “Lagrama”
tanca la present
temporada amb victòria a la
difícil pista del Mislata (1924).
A la primera part ha costat entrar al partit, però a la segona
l’equip ha ofert la seva millor
versió, remuntant el partit i fins
i tot no patint pel resultat als
minuts finals. Resultat important. Les jugadores van mostrar el seu compromís amb el
club.
Han acabat la lliga en un meritori desè lloc, mantenint, un
any més, aquell històric ascens
a Divisió d’Honor Plata estatal
la temporada 2000-2001.

Resultats equips Club Handbol Amposta:
CADET FEMENÍ
HC. Perelló 15 – CH. Amposta
“Naturebre” 33
INFANTIL MASCULÍ
Handbol Lleida Pardinyes 18 –
CH. Amposta 24
INFANTIL FEMENÍ
Handbol Lleida Pardinyes 19 –
CH. Amposta 15

Triomf del sènior
La Trencacims de
Paüls va ser de rècord femení del CE Tortosa
U

n espectacular acte va
obrir els tres dies i les cinc
modalitats de curses.
La setena edició de la Trencacims Paüls va ser de rècord amb
més de 750 participants. Abel
Carretero (Matxacuca) i Silvia
Puigarnau (Matxacuca) es van
proclamar campions de la Ultramarató (50 km i 4000+).
En dones va guanyar Sara Bernal
(Matarranya).
A la Mitja Marató (23 km i 1950+),
primer cop puntuable al circuit
ebrenc de curses per muntanya,
els més ràpids van ser Marcel
Romaní (UEC de Gràcia) i Laia
Díez (Independent). Enguany
s’incorporava una de les pro-

ves més exigents, la Trencacims
7.000. Tres etapes, en tres dies
(Up&Down, Ultramarató i Mitja
Marató), amb 83 quilòmetres i
6.800 metres de desnivell positiu. El titans guanyadors van ser
Xavier Tomàs (Trail Serra Vernissa) i Silvia Ainhoa (Race Land).
A la Marxa (11 km i 500+) Alicia Rodríguez (Independiente)
i Juan Sanchís (Trail Morvedre)
van creuar la línia de meta en
primera posició.
Una edició que des de l’organització “valorem molt positivament, tant pel nombre de participants com per la bona acollida
de les noves modalitats. En general, tot va sortir força bé”.

L

’infantil escolar del Centre
Esports Tortosa va perdre a
Móra la Nova per 18-15.
L’infantil femení va guanyar a
Castelldefels (12-20), mostrant
el seu compromís i la lluita i unió
que hi ha a l’equip.
El cadet masculí va vèncer el Banyoles per 31-27. Partit que es va
ajustar a la represa, fins el darrer
quart, quan els locals van decidir.
El cadet femení va caure derrotat a Sant Quirze per 34-29, amb
només 8 jugadores que van
treballar intensament però que
van acusar el desgast als darrers
minuts. El resultat no va ser just.
Destacar l’actuació de la portera
Abril.

Per la seva part, el sènior femení va guanyar el Sarrià per 25-17.
Triomf important, meritori i treballat que es va forjar amb una
bona defensa, sentenciant avançada la represa. Al proper cap de
setmana les noies es desplaçaran a Santa Margarida de Montbui.
Per últim, el sènior masculí va
caure derrotat a casa contra el
líder Gràcia Sabadell B per 2831. El líder va marcar distàncies
al primer temps, sent efectiu i
ferm en defensa. A la represa,
però, els tortiosins van insistir i
van reduir distàncies fins que als
darrers minuts el líder va acabar
encarrilant la seua victòria.

El Barça entrena equips Xino Xano Deltebre,
d’handbol del Perelló campiones de Catalunya
L

’Handbol Club Perelló va
ser l’entitat triada pel FC
Barcelona per ser apadrinada
en el seu programa Junts+
d’arrelament i difusió als
diferents territoris on les
penyes tenen presència.

Fa unes setmanes, va tenir lloc
l’entrenament previst en el
programa. Tècnics de la secció d’handbol del Barça es van
desplaçar al Perelló per impartir unes sessions tècniques als
equips infantil i aleví locals.

L

’equip veterà femení de
l’Associació Esportiva
Xino Xano de Deltebre
s’han proclamat este cap
de setmana Campiones de
Catalunya de Batel al canal
Olímpic de Castelldefels.

Les remeres han aconseguit així
un doblet en esta modalitat després que el passat 23 de març es
proclamessen també campiones de la Lliga catalana de Batel.
L’equip masculí van finalitzar la
prova en un meritòri quart lloc.

esports

EQUIP DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA
CF LA SÉNIA
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CALSINA

SERGI PRATS

(Amposta)

(Batea)
ALEJANDRO
(Tortosa)

YASSINE
(Móra Nova)

SERGI VILA
(Olímpic)

MARC BLAS

ROBERT LÓPEZ

(Rapitenca B)

(Aldeana)
UBALDE
(Gandesa)

SAM

ALBERT

(Ametlla)

(Ulldecona)

(S Bàrbara)

GASPARIN

LEANDRO

(la Sénia)

(Catalònia)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Diumenge, a Movistar Plus,
fan un documental “El millor
futbolista que mai va jugar un
partit: “Raposo va aconseguir
enganyar a diversos clubs brasilers (Botafogo, Flamengo,
Bangu, Fluminense, Vasco de
Gamma i Amèrica) i de l’exterior (Pobla de Mèxic, Independent d’Argentina, El Paso dels
Estats Units i Gazélec Ajaccio
de França), formant part dels
seus equips, encara sense
pràcticament haver disputat
partits oficials.
· Quan era juvenil Nacho va
marcar amb el primer equip
rapitenc 5 gols en 9 partits de
titular. Va haver d’emigrar a
Ulldecona per triomfar i va demostrar que era un gran killer,
26 gols en 31 partits. Va tornar
a la Rapitenca i va fracassar; ha

AMADO

· Gran ratxa del Gandesa que,

tornat a l’Ulldecona i una altra
vegada està mostrant la seva
qualitat: en 12 partits ja porta 7
gols. Per triomfar, de vegades,
cal anar-se’n fora.
· Aquesta setmana s’han enfrontat Serrano i Enric com
místers de l’Ampolla i la Sénia.
Tots dos van ser jugadors de la
Sénia (95/96) i foren subcampions de la 1a regional.
· Caça i captura del Prat a jugadors de l’Ascó. A l’estiu va
fitxar a Guiu, Sergi Moreno i
Héctor, al gener Aliaga i la setmana passada, amb polèmica,
a Peque.
· Li tinc un gran afecte a Chimeno, com a persona i jugador. Aquesta setmana li han
fet un reportatge a Sport, de la
seva vida. El que ell no sap és
que jo vaig fer la gestió perquè

L’Alcanar, de la 3a catalana, fent promoció del Dia Mundial de l’Activitat Física.

li fessin per la seva fortalesa i
per ser un exemple.
· Quin any. A la 2a divisió, el
Reus sancionat i per decret
llei se l’han carregat. A la 2a
divisió B, fa dues setmanes
desapareix l’Ontinyent per
problemes econòmics. A la
3a divisió, l’Ascó renuncia per
problemes amb hisenda. I si
anem al futbol regional més o
menys igual cada vegada més
problemes i menys nivell.
· Amb el míster cessat, Gregorio, el defensa Sergio Arévalo era titular. Amb l’actual
mister no només no ha entrat
en 3 convocatòries sinó que
ha passat al filial, surrealisme
total. Aquest jugador com no
vol robar el lloc a cap jugador
del filial, prefereix sol entrenar
i no jugar. Chapeau.

en les últimes 8 jornades, només ha perdut un partit. La
dada: dels sis partits que ha
perdut, en cinc no ha marcat.
· L’Ampolla, després d’una primera volta màgica, ha entrat en
dinàmica negativa. Lesions de
Roca, Samu...ara Eric...Gallego
amb molesties...i l’equip no ha
pogut reforçar-se. Ha perdut
pistonada. Però, amb tot, gran
temporada en el retorn.
· Al Tortosa li ha faltat un davanter referent, però ull a la
dada: 18 jugadors han marcat
i diumenge 8 gols. Quina pena
que no comenci ara la lliga. Els
de German s’ho juguen tot a
Gandesa, que només ha perdut

un partit a casa.
· Els equips ebrencs que lluiten
per evitar el descens no van
perdre. Móra la Nova i la Sènia
van guanyar i Ulldecona va empatar. Partits claus: jornades 33
i 34 Móra Nova i Ulldecona juguen contra La Sénia
· Equips per evitar el descens,
així podrien quedar a la jornada 34: Camarles 49, Ulldecona
i Pobla 48, Móra N. 46, La Sénia
i Canonja 46 i Vendrell 37. Cada
setmana actualitzaré la llista.
· El Valls potser campió diumenge. L’any passat vaig dir
que era candidat al descens i
enguany que era el màxim aspirant a ser campió. Un 10 per
al mister Pallarés.

TERCERA EN OFF
· Jornada 34. 4 partits que poden ser claus: Olímpic-Batea,
Catalònia-S.Bàrbara, R BítemFlix i Perelló-Godall.
· Bartolo ja domina el vestidor
de l’Aldeana. Després de 8 jornades sense guanyar, ara porta
4 victòries consecutives. L’Aldeana és l’equip que ha perdut
menys partits fora, només un i
en la 1 jornada.
· Sorprenent la tornada als
terrenys de joc de Sergio Ruiz
amb el Remolins-Bítem. Portava dues temporades retirat i
els seus últims equips van ser
Camarles, Alcanar i Ampolla, a
més de l’actual, on ara també
és segon entrenador.
· Nou fitxatge del Perelló, Iker
Cid que jugava a la Divisió d’ho-

nor juvenil del Nàstic. En haver
acabat la lliga el juvenil, va arribar a un acord fins a final de
lliga i jugarà amb el seu germà
Jack Cid. És el quart fitxatge en
dos mesos: Dani Saez, Walter,
Xavi Anell i ara Iker.
· La millor marca de Ferran
Roig, de la Cava, és 20 gols per
temporada. Enguany batrà el
seu rècord, però en una categoria inferior. Ja en porta 19 i
això que no és davanter.
· Dos fitxatges a San Jaume:
Yassine (Vilalba) i Marcel Guiu
(Pobla B). Els dos davanters.
· A Jesús i Maria va arribar un
nou porter que ja va jugar al
club: Elliot.
Gerard Estorach va causar baixa.
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gastronomia

CALAMARS
FARCITS
INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 calamars
1 ceba grossa
Molla de pa sec
½ kg carn trinxada meitat
porc i meitat vedella
1 o 2 ous durs (aproximadament)
Un grapadet de pinyons
All, Julivert
Sal, Pebre
Oli d’oliva verge extra
Escuradents

Per al sofregit:
· 1 ceba grossa
· 1 tomàquet ratllat
· 1/2 copeta de vi ranci

PREPARACIÓ:
Netegem els calamars, en separem les aletes i les potes i les
trinxem. A continuació, barregem la carn amb les potes i
aletes i ho sofregim tot plegat
amb la ceba. Quan ho tinguem
llest, hi barregem els ous durs,
l’all i julivert, la molla de pa remullada i uns quants pinyons.
(Hi ha qui també hi posa pan-

· Sal
· Oli d’oliva verge extra
Per la picada:
· Un grapat d’ametlles

· Un grapat de pinyons
· 1 gra d’all
· Julivert
· Xocolata negra

ses). Salem i empebrem. Omplim
les bosses dels calamars amb
aquest farciment i els tanquem
amb un escuradents. No hem
d’omplir-los massa, ja que al
coure el calamar pot reduir una
mica el seu tamany i això podria
fer que es trenqués. Un truquet:
Si li donem la volta als calamars,
no ens cal l’escuradents. A part
haurem fet un sofregit a la manera tradicional amb la ceba i el

tomàquet, afegint-li una mica
de vi ranci i deixant-lo reduir.
Saltem una mica els calamars
en una cassola, a foc baix, i a
continuació hi tirem el sofregit
i una mica d’aigua, deixant-ho
coure uns 30 minuts. Seguidament hi posem la picada i ho
deixem uns minutets més.
Nota: Si ens sobra farciment,
en podem fer mandonguilles
(pilotes).

serveis
I M M O B I L I À R I A
SOLAR EN
VENTA
CON PROYECTO
POSIBILIDAD
DE PERMUTA
C/ ST. MADRONA ,
7 (RIBARROJA)
PARA CONSTRUIR
7 VIVIENDAS,
10 PARKINGS,
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

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

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

TEL.
607.20.80.20
fgh@latecla.net

ES VEN PIS
A AMPOSTA
REFORMAT
ZONA
SUPERMERCATS
645 888 266
ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

/ /

Es traspassa
Perruqueria
en ple
rendiment
a la zona del
Temple de
Tortosa
Interessats:
647 418043
WhatsApp

florestajardi@hotmail.es

COMPRO

COMPRO VEHICLES,

TEL. 615 24 66 99

S E R V E I S

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES INDIVIDUALES, TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA
PENEDES

OFERTa

20€

MOBLES I ESTRIS
ANTICS.

PAGAMENT
AL COMPTAT

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

Màxima serietat. Pere

691 30 2 2 41

643 766 439

tlf: 686 979 513
MAESTRO BACEKU

OFERTA
3 MASAJES

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...

COMPLETOS
EN CAMILLA
DISCRETO

30€

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.

9H30 A 20H

643 766 439

617 888 344
àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

L’aspecte del Sol
amb Saturn i Plutó,
indica possibles
tensions al sector
professional. Sembla
que hauràs d’afrontar algunes obligacions que demanen
la teva atenció.

balança
24/09 al 23/10
Venus amb Neptú és
balsàmic pels problemes de salut. Si més
no, suavitza qualsevol dolor. Compte
amb possibles
enganys relacionats
amb la feina, llegeix
la lletra petita.

R E L A X

ENCUENTRA
TU PAREJA

645 888 266

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

639 594 527

/ /

ES PRECISA
PERRUQUERA

Soldador
mantenimiento
industrial
Buscamos Mecanico/
soldador para la zona
de Tortosa. Se valora
experiencia y formación.
Contacto : 654 184 289
Sr. Isidro Banegas

www.florestajardineria.com
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Sembla que pots
sentir la necessitat
de modificar la teva
dieta. Ara és bon
moment, amb el
trànsit de Mart, de
fer un estudi del
tema. Una amistat es
va fent més sòlida.

Compte amb la
irreflexió a la qual
pot impulsar-te el
trànsit de Mart. Serà
bo parar un moment
i pensar si el que fas,
és el més correcte
pels altres i per tu
mateix.

Saturn per la Casa
VII, en oposició a la
Lluna a Cranc, pot
fer que es manifestin
algunes diferències
amb la parella. És
un trànsit ràpid però
que pot induir a la
reflexió.

Emocions contingudes, que t’aniria bé
alliberar. Si acostumes a fer-te el dur,
t’anirà bé reconèixer
la teva emotivitat.
Augment de les
responsabilitats al
sector laboral.

Sembla que les coses
es van posant al
seu lloc. Si senties
que darrerament no
podies controlar els
esdeveniments, ara
les coses es van calmant amb el trànsit
de Saturn.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Amb el trànsit de
Venus per la Casa V,
en aspecte a Plutó,
es faciliten les relacions. Pots viure un
enamorament i ser
correspost o gaudir
de l’amor amb la
teva parella.

Júpiter retrògrad pot
fer-te dubtar respecte a un projecte. Això
té una part bona,
que és la prudència,
però compte de no
perdre oportunitats.
Moment per la
reflexió.

La Lluna en trànsit
per la Casa VII, pot
fer que la parella es
mostri més afectuosa
i donar-se un apropament recíproc.
També inclina que
gent nova entri a la
teva vida.

Saturn en trànsit per
la Casa XII, fa pensar
que evadeixes mirar
frontalment alguna
qüestió que ja fa un
temps t’amoïna. Ara
pots tenir una visió
menys negativa del
tema.

Amb Mart passant
per la Casa IV, les
disputes es poden
produir a la llar. També es pot donar el
cas que iniciïs obres
a casa o que hagis
de moure papers per
la hipoteca.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

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

112
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a l’última

‘TOTS
SOM
UN EQUIP’
SEGELL
INFOPARTICIPA
ALALA
TRANSPARÈNCIA
CAMPANYA
DE L’FCF
EN
PERLA
AL COMUNICACIÓ
FUTBOL TERRITORIAL
L

a Federació Catalana
de Futbol va presentar
dilluns a l’INEFC de
Barcelona la nova campanya
‘Tots som un equip’.
L’objectiu del projecte és
impulsar i promocionar
el futbol i futbol sala
amateur català a partir de la
temporada 2019-2020, amb
una inversió d’1.150.000
euros en el primer curs i
continuïtat en el temps.
752 persones del futbol català
van assistir a la gala que va donar el tret de sortida a la iniciativa, dirigida a un total de 936
clubs de les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta
Catalana en futbol, i de les categories de la Divisió d’Honor
Catalana, i la Primera, Segona i
Tercera Catalana de l’LCFS en
futbol sala.
Amb una posada en escena
espectacular, simulant un estadi amb les grades plenes,
un ampli terreny de joc i una
pantalla gegant animada, l’FCF
ha presentat el logotip de la
campanya ‘Tots som un equip’,
il·lustrat a través del xoc de
mans entre dos futbolistes rivals, amb el futbol com a nexe
d’unió entre jugadors i equips
rivals. Alhora, l’acte va comptar amb la participació de presidents, jugadors, entrenadors

MÉS EBRE I
CANAL TE,
PRESENTS A LA
GALA DE LA FCF
Durant la gala de la Federació Catalana de Futbol van
haver-hi diversos blocs amb
protagonisme per representants del futbol amateur, amb
directius, presidents, entrenadors i jugadors de la regional
catalana. José Luis Poley, tècnic del Ginestar, entrevistat per
Bernat Soler, va parlar a l’inici

i periodistes del futbol català,
entre d’altres. A la vegada, es
va produit la projecció del nou
espot promocional de la campanya (enregistrat a Tortosa,
l’Aldea i Tivenys), i tampoc va
faltar la tradicional rifa de la
mitja part.
En el torn dels parlaments, el
president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras,
va destacar que “des del primer
dia de mandat vam començar
a treballar en crear una campanya potent que ajudés a fer
créixer el futbol amateur català, que per nosaltres té una
importància cabdal. Així doncs,

EL NOU ESPOT
PROMOCIONAL
DE LA CAMPANYA
DE LA FEDERACIÓ
CATALANA ES VA
ENREGISTRAR
A TORTOSA,
L’ALDEA,I A
TIVENYS
de l’acte com a entrenador d’un
equip de Quarta. Així mateix, en
el bloc de periodistes que fan
seguiment del futbol territorial,
Michel Viñas, en representació
de Més Ebre i de Canal TE, va
ser un dels escollits per exposar
el que significa el futbol regional
per als mitjans de comunicació
destacant, en el seu cas, els 22
anys que porta a la trinxera informant-ne des de Més Ebre i,
en els darrers anys, amb l’aposta
de Canal Terres de l’Ebre, emetent fins a 10 reportatges durant
el cap de setmana, concretament diumenge a Minut 91.

farem tot el possible perquè
aquest segment del futbol català evolucioni favorablement
durant les poperes temporades. Estic convençut que serà
un èxit rotund, com ha passat
amb #Orgullosa”. La gala, a la
vegada, va tenir diverses sorpreses, com la presentació dels

nous models de pilota oficial
del futbol i el futbol sala amateur. Totes dues lluiran el patrocini de la marca institucional
EsportCat, i la principal, de futbol onze, tindrà els colors de la
senyera.
Cal destacar el muntatge mediàtic d’una gala transmesa en

directe per Esports 3 i que va
comptar amb presència de la
delegació de l’FCF a les Terres
de l’Ebre, amb el delegat Joaquim Del Pino, que va mostrar-se molt satisfet de l’acte
de presentació i també de la
nova campanya per potenciar
el futbol regional.

