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reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.
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NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
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www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

E

n poc temps haurem
dipositat el nostre vot
en quatre urnes: Congrés,
Senat, eleccions municipals i
Parlament Europeu.
Estem en ple cicle electoral i mai
com fins ara, llevat dels primers
anys de la recuperació de la democràcia, ens havíem trobat en
un cicle electoral tan convuls, intens i imprevisible. La participació
serà diferent entre unes eleccions
i unes altres? Les eleccions del 28
d’abril han servit perquè l’elector
es desfogui? És possible que no
es vegi tant “essencial” anar a votar el 26 de maig, perquè al·ludim
que la ciutat on vivim funciona
“més o menys”? Només votem
l’alcalde o l’alcaldessa? - Seria
bo analitzar la importància de les
eleccions municipals i el “que” i a
“qui” votarem”. És evident que, en
primer terme escollirem els nostres representants locals que, pels
moments que vivim, hauran de
ser bons gestors a part del “color”
que escollim per al nostre municipi. Les qualitats humanes que,

segons diferents enquestes, més
es valoren, són: l’honestedat, la
transparència, la preocupació pel
medi ambient, la proximitat amb
la seua gent, saber escoltar, a part
és clar, que les propostes que exposen tinguin sentit i no tinguin
només la intenció de seduir un
determinat electorat... En defi-

nitiva, un bon candidat ha de ser
una persona amb una visió de futur del territori i del lloc que hauríem d’ocupar. El candidat ha de
ser conscient de la realitat, però
també ha de tenir recursos i sentit
comú, no només s’ha de tenir la
capacitat de convèncer, sinó que
cal definir els objectius i, especial-

ment, la metodologia perquè un
objectiu sense mètode és una demagògia. Resumin, ha de ser com
un bon metge que pren el temps
per escoltar al seu pacient (el seu
poble), abans de fer un diagnòstic,
de manera que no guareixi només
els símptomes superficials, sinó
les arrels de la malaltia.

a portada
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POLÍTICA
Tret de sortida a la campanya per a les eleccions
municipals que tindran lloc el proper diumenge 26 de maig
L

a passada mitjanit ha
començat la campanya
de les eleccions municipals i
europees del 26 de maig.
Tortosa decidirà en el propers
comicis municipals si avala el
projecte continuista però renovat de l’actual alcaldessa, Meritxell Roigé, després que rellevés,
fa poc més d’un any, Ferran Bel
a l’alcaldia de Tortosa. La candidata de Junts per Tortosa farà
valer l’acció de govern dels últims tres mandats, de la qual és
coresponsable, i s’enfronta al
repte de mantenir-se al capda-

vant del govern municipal. Amb
un consistori tradicionalment
polaritzat – amb una única i històrica majoria absoluta de Bel
l’any 2011-, Junts i ERC tornen
a mirar de reüll la possible reedició del pacte del mandat que
acaba, però Movem Tortosa, que
en aquests comicis es presenta
en una àmplia coalició d’esquerres, insta els republicans i el PSC
a concretar el pacte d’esquerres
que va saltar pels aires, fa quatre
anys, amb l’acord CiU-ERC. Fa
quatre anys CiU perdia a Tortosa
una majoria absoluta històrica de

12 regidors, aconseguida el 2011,
que l’empenyia a tornar a seduir
ERC, amb qui ja havia governat el
2007 quan un govern en solitari va quedar a tocar dels dits. El
2015, els republicans passaven
de 2 a 4 regidors, mentre que CiU
en perdia 4. En aquell moment,
amb 4 regidors per a Movem, un
PSC resistint amb 3 regidors, i el
salt endavant d’ERC, es va intentar recuperar el pacte d’esquerres amb què l’exalcalde i actual
subdelegat del govern espanyol
a Tarragona, Joan Sabaté, va governar la ciutat en l’era pre-Bel.

JUDICI 1-0

Candidats amb representació municipal a l’Ajuntament de Tortosa.

MEDI AMBIENT

El jutge Marchena a Isa Castell: “el que Nou impuls a la lluita
contra el cargol poma
passa aquí, és per imperatiu legal”
E

l president del tribunal de
l’1-O, Manuel Marchena,
ha respost a dos testimonis
que, tot i no posar objeccions,
sí han volgut remarcar que
contestaven a l’acusació
popular de Vox perquè la llei
els obliga.
“Tot el que es fa aquí és per
imperatiu legal, té el deure de
declarar, tots estem aquí per
imperatiu legal, però si ho vol
subratllar fa molt bé de fer-ho”,
ha dit Marchena a Joan Torres,
un votant d’Anglesola (Urgell).
Una fórmula similar ha usat

E

Isa Castell, regidora de la Sénia, declarant al Suprem.

Marchena per valorar la mateixa
afirmació que ha fet Isa Castell,
regidora de la Sènia, a qui ha recordat que “tot” el que passava a
la sala era “per imperatiu legal”.

La senienca ha dit que ho declarava per deixar “constància” i ha
destacat que és “concejala” i no
“concejal”, com ha descrit l’advocat de Vox.

l Govern ha concedit una
subvenció directa amb
caràcter pluriennal per als
anys 2019 i 2020 de 627.187
euros als membres del grup
ad hoc, creat per dur a terme
actuacions per conservar la
biodiversitat al delta de l’Ebre
i la lluita contra espècies
invasores, com és el cas del
cargol poma.
La xifra aprovada arribarà a un
total d’1.100.328 euros, atès que
un 57% del finançament d’aquest
ajut anirà a càrrec del pressupost
del Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), i el 43% restant anirà a
càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER). Paral·lelament es destinaran 879.207 euros a Forestal
Catalana, S.A. per a l’execució
d’actuacions cofinançades

COMUNITAT DE REGANTS REGOZTA - REG DE LA ZONA ORIENTAL DE LA TERRA ALTA
ANUNCIO:

D.

JOAQUIM

ANUNCIO

ENRIQUE

mentos de la Comunidad Ge-

Examen y aprobación, en su

Real Decreto Legislativo

AGUILÓ SASTRE, Presiden-

neral, la cual fue previamente

caso, de la Nueva Redacción

1/2001, de 20 de julio,

te de la Comunidad Gene-

aprobada por la Junta de Go-

de las Ordenanzas y Regla-

por el que se aprueba el

ral de Regantes de la Zona

bierno de la misma de fecha

mentos de la Comunidad Ge-

texto refundido de la Ley

Oriental de la Terra Alta,
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neral previamente aprobada

de Aguas así como en los

convoca a Junta General Ex-

Fecha: 23 de mayo de 2019

por la Junta de Gobierno de
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traordinaria a los miembros

Hora: 19:00
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fecha 15 de abril de 2019.
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La Junta General se celebra-

Lo que se hace público en

votación la Nueva Redacción

rá con arreglo al siguiente:

cumplimiento de lo estable-

En Gandesa, a 30 de abril

de las Ordenanzas y Regla-

ORDEN DEL DÍA:

cido en el artículo 82.2 del

de 2019
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NOTÍCIES
BREUS
MOVEM TORTOSA:
“L’ALCALDE DEL
CANVI”
Movem Tortosa ha donat
a conèixer el cartell i lema
de campanya: “L’alcalde
del Canvi”. Consideren que
cal ser clars en les propostes de pactes. Segons Jordi
Jordan “alguns busquen ser
alcaldes a qualsevol preu,
pactant en qui faci falta” – en
al·lusió a Faura i Roig- que
“no descarten pactar amb
Roigé i els convergents. Els
socialistes i convergents
governen ara conjuntament a
la Diputació i, per altra part,
ERC i convergents ho estan
fent també Consell Comarcal i
Ajuntament, per la qual cosa,
el canvi, a Tortosa, només pot
vindre per Movem Tortosa”.

LEMA DE
CIUTADANS
El candidat de Ciutadans a
Tortosa a les eleccions, Miquel
Albacar, ha presentat l’eslògan
de campanya ‘Una Tortosa
de Tots’. La formació constitucionalista es presenta per
primer cop a les municipals
amb una llista que defineixen
d’heterogènia. Albacar ha
destacat la necessitat de “dur
a terme polítiques diferents
que contraposin els governs
clientelars de Convergència i
ERC, per tal d’aconseguir canvis que beneficien els veïns”.

“CAPGIREM
TORTOSA”
La CUP Tortosa ha presentat
ls eixos del programa. En són 3
“transversals”: la participació
ciutadana, les persones com
a centre de l’acció política
amb propostes feministes i
fer de Tortosa un municipi
més sostenible. En total, més
de 450 propostes. “Siguem
valentes per acabar amb el
clientelisme que té segrestada
Tortosa i fa de l’Ajuntament i
de les empreses municipals i
contractades una agència de
col·locació del PDCAT, amb la
complicitat passiva d’ERC”.

DARRER PLE
Tortosa demana ser Ciutat Gegantera durant
el 2021, coincidint amb la Capital Cultural
L

’últim ple ordinari del
mandat municipal 20152019 ha aprovat l’adhesió de
l’Ajuntament a la petició de
la Colla Gegantera i Cort de
Bèsties de Tortosa perquè
la ciutat esdevinga la Ciutat
Gegantera de Catalunya al
2021.
Des del 1985, aquest títol s’atorga a una població diferent cada
any, i durant aquest temps la població actua com la màxima representant de la cultura gegantera del país. La colla gegantera
de Tortosa remarca que el fet
que la ciutat aculla al 2021 el títol
de Capital de la Cultura Catalana és una avinentesa que refor-

ça la possibilitat que, a més, siga
la Ciutat Gegantera. En aquest
sentit, assenyalen el gran potencial que té la ciutat pel nombrós
calendari d’activitats culturals al
llarg de tot l’any. Tots els grups
municipals han mostrat el seu
suport a aquesta candidatura,
que s’ha aprovat per unanimitat.
El ple també ha aprovat les cinc
mocions polítiques presentades
pels grups municipals: totes per
unanimitat, excepte la presentada per la CUP-AE, que ha comptat amb l’abstenció del PP i el vot
contrari del PSC. La moció proposava instar al tancament de les
centrals nuclears que hagen sobrepassat la seua vida de disseny.

INSTAL.LACIONS

Pel que fa a la resta, corresponen
a les dos de Movem Tortosa, per
donar suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) per la rebaixa
dels preus universitaris a Catalunya, i per habilitar més aparca-

ments de motocicletes a Tortosa;
i les dos del PSC, per la creació
del consell de l’FP de Tortosa, i
per reparar els elements de l’enllumenat públic de Tortosa que
es troben en mal estat.

POLÍTICA

El complex Tortosa Win ERC-Tortosa Sí
finalitza la segona fase presenta candidatura
E

l complex esportiu Tortosa
Win ja disposa de totes
les instal·lacions i serveis,
acabada la segona fase de les
obres.
Han entrat en servei els nous vestidors, que dupliquen la capacitat
dels que hi havia fins ara, i també
la nova zona de benestar, amb un
circuit d’aigües, bany de vapor,
sauna, i dutxes bitèrmiques. Així
mateix, ja es pot gaudir de totes
les instal·lacions exteriors: quatre
pistes de pàdel i la zona de solàrium que connecta directament
amb la piscina a través de les portes corredisses. L’alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé, “amb les

EIXOS D’ACTUACIÓ
DEL PSC, PER A
LES ELECCIONS
MUNICIPALS
Entre les grans apostes dels i
les socialistes de Tortosa, que
han presentat aquesta setmana, es troba “la construcció d’un nou espai comercial

E

darreres actuacions completem
la construcció d’un equipament
pensat per a tothom”. Roigé (a la
imatge) dona així per finalitzat un
dels projectes “més emblemàtics
d’aquesta legislatura” que s’ha
construït en dos fases i que ha
costat 5.041.013,61 euros.

RC-Tortosa Sí va presentar
la candidatura amb què
concorre a les eleccions
municipals i el programa
electoral en un acte públic al
pati del Museu de Tortosa.
Un espai que simbolitza una
part del programa dels republicans, ja que està emplaçat
al nucli antic i a la vora del riu
Ebre. “Obrir Tortosa al riu, actuar
sobre el nucli antic i dinamitzar
la ciutat són actuacions imprescindibles”, va dir el candidat a
l’alcaldia per ERC-Tortosa Sí,
Xavier Faura (a la imatge), que,
a la vegada, va remarcar que “el
nostre programa és molt ambi-

i d’oci als nous terrenys de la
Renfe (gran aposta socialista
d’aquestes eleccions municipals), la construcció del tercer
pont, al nord de la ciutat, una
nova piscina descoberta, treballar per la implantació d’indústria relacionades amb la transició energètica o, entre altres, la
reactivació del nucli antic”.
Uns projectes, que segons ha
assenyalat Enric Roig, candidat

a l’alcaldia de Tortosa, estan
encaminats a “millorar la qualitat de vida dels tortosins i les
tortosines”, i que han de ser
el pilar fonamental per a la
construcció de l’Estat de benestar.
“Volem una Tortosa sense
exclusions, on tots i totes hi
tinguin cabuda. La Tortosa
del consens, del diàleg i dels
compromís”.

ciós, volem fer de Tortosa una
ciutat dinàmica, respectuosa
amb el medi ambient i orientada
a les persones. Així serà la Tortosa Republicana”. Durant l’acte es
van projectar vídeos de suport a
la candidatura d’ERC-Tortosa Sí.

amposta
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POLÍTICA

ERC aspira a revalidar
la majoria absoluta

El PSC d’Amposta vol
ser “l’alternativa”

L

A

’Ajuntament d’Amposta
no coneix altra forma
de govern que la majoria
absoluta des de les eleccions
de l’any 1991 i, segons ACN,
les probabilitats que així
continuï a partir del 26 de
maig són “força elevades”.
Adam Tomàs, actual alcalde per
Esquerra d’Amposta, arriba a la
contesa amb la confiança de poder soluta aconseguida fa quatre
anys i que va permetre posar fi a

28 anys de mandats ininterromputs de CiU que els darrers anys
s’ha convertit en el principal grup
de l’oposició després de perdre
quatre Regidors. El rebatejat ara
com a Junts per Amposta aspira
a mantenir el pols amb un nou
cap de llista però condicionat per
“fractures internes”. Socialistes i
l’ex-PxC, Germán Ciscar, encapçalant Som Amposta, intentaran
reforçar la seva representació per
liderar l’oposició.

conseguir nous llocs de
treball estables basats
en les energies renovables,
treballar per millora l’atenció
sociosanitària i pal·liar
la manca d’habitatges de
lloguer són els eixos bàsics
de la campanya del PSC a
Amposta, amb la que aspira,
com a mínim, revalidar els
dos regidors actuals.
‘Amb tu...Fem Amposta’ és
el lema. Els socialistes també
pretenen rebaixar l’IVI un 20

%. Així mateix, encoratjats pels
resultats de les generals, proposen dotar de més professionals i serveis l’Hospital. Amb
tot, segons el candidat Francesc Miró: “l’alternativa som
nosaltres, perquè l’altra que hi
ha és més del mateix del que
ja vam tenir. I l’actual equip de
govern no ha tingut impuls per
a la ciutat”. El programa inclou
un centenar de propostes amb
èmfasi també al Poble Nou i
Eucaliptus.

5

INICI DE LES
OBRES DEL NOU
CASAL DE LA GENT
GRAN
Les obres del futur Centre Cívic de gent gran Ruiz Salgado
a Amposta ja han començat.
Un Centre que ha de donar
resposta a les necessitats del
col·lectiu, que ocupa un espai
ara que s’ha quedat petit,
i sumar-ne de nous en un
emplaçament estratègic, a
l’entrada de la ciutat. L’alcalde
Adam Tomàs ha fet una bona
valoració de l’inici de les obres
d’un centre cívic que era molt
reclamat i que està més a
prop de ser una realitat. Com
també va ser-ho la gestió de
la residència d’avis: “aconseguir 78 places públiques ens
va costar molt, fins arribar a
210 usuaris, però ho vam fer.
I això ha comportat seguir
endavant amb un projecte
100x100 públic malgrat
un deute de 6 milions a 15
anys que hem treballat amb
la Generalitat per ampliar
termini i ajustar la viabilitat
de la residència, i ho hem fet
malgrat no haver tingut el
suport de l’oposició”.
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NOTÍCIES
BREUS
BANDERA BLAVA
PER A 11 PLATGES
EBRENQUES I
TRES PORTS
ESPORTIUS
Catalunya compta aquest
2019 amb 120 banderes
blaves que reconeixen
internacionalment la qualitat
de platges i ports esportius.
En concret, enguany el jurat
internacional Bandera Blava
ha distingit 97 platges, 28 de
les quals a la demarcació de
Girona, 26 a Barcelona i 32 a
Tarragona i 11 a les Terres de
l’Ebre. Les platges ebrenques
que han rebut el reconeixement són les següents: Calafató, Sant Jordi d’Alfama, Cala
Forn, Pixavaques i l’Alguer
(L’Ametlla de Mar); Cap Roig
i les Avellanes (l’Ampolla);
Parc de Garbí i les Delícies (la
Ràpita); Riumar (Deltebre) i
les Cases d’Alcanar-El Marjal
(Alcanar).

S’AMPLIARÀ EL
VIAL D’ACCÉS
AL COMPLEX
ESPORTIU DE
L’AMETLLA
La carretera d’accés al
Complex Esportiu Municipal
s’ampliarà. L’Ajuntament
ha començat els treballs per
millorar el vial, entre la cruïlla
amb el camí dels Racons
i l’aparcament. D’aquesta
manera es facilitarà una
millor mobilitat pels usuaris.
L’objectiu és aconseguir una
millor mobilitat, tant a peu
com a vehicle, pels usuaris de
la zona esportiva. Aquestes
obres s’executen en paral·lel
a la construcció del nou camp
de futbol 7 de gespa artificial,
annex a l’actual, que ja han
començat amb els treballs
previs. Així mateix, també
s’han iniciat els treballs de
renovació del terra del Poliesportiu Municipal Galetet
per un nou parquet. Això ha
obligat a buscar un emplaçament temporal a les diferents
activitats que es realitzen al
pavelló.

baix ebre

POLÍTICA
‘Enlairem Deltebre’ presenta 200 noves accions
“per seguir avançant durant els propers anys”
L

a candidatura d’Enlairem
Deltebre ha presentat el
programa de govern per als
propers anys.
Un programa configurat per 200
accions que, tal com ha destacat
el candidat, Lluís Soler, “ens permetran seguir avançant, conjuntament entre tota la ciutadania,
amb fermesa i velocitat”.
El programa de govern està estructurat en tres parts diferents
per tal de “posar en valor l’acció
de govern realitzada durant tots
aquests anys. D’aquesta manera,
el programa analitza el què es
va dir que es faria, el que realment s’ha fet i el que es proposa
fer per part de l’equip d’Enlairem

Deltebre”. El candidat, Lluís Soler, ha detallat que amb aquesta
estructura “volem posar de manifest que nosaltres som gent
que complim amb els nostres
compromisos i que tenim clar,
a partir de les necessitats detectades i també a partir de les
inquietuds i propostes rebudes
per part de la ciutadania i el teixit associatiu, com ha de ser el
Deltebre del futur”. El programa de govern, i igual com tots
els estius, el repartiran els integrants i els col·laboradors de la
candidatura d’Enlairem Deltebre
casa per casa. De manera que, a
banda de detallar el propi programa de govern, “també s’aten-

dran dubtes i suggeriments de la
ciutadania”. A banda d’aquestes accions, i entre d’altres que
s’aniran realitzant, la campanya

“en positiu” d’Enlairem Deltebre
també estarà formada per 7 actes
electorals, cadascun d’ells analitzarà una temàtica diferent.

POLÍTICA
Més Deltebre-ERC surt “a guanyar les
municipals amb una campanya en positiu”
A

poques hores de l’inici
de la campanya electoral,
Més Deltebre-ERC ha
presentat la seva campanya i
els eixos programàtics de cara
al proper 26 de maig.
Una campanya en positiu i que
serà “molt activa i dinàmica a la
qual s’espera que puguin participar dirigents republicans de primer nivell”. Laura Fabra, número
dos d’Alginet i cap de campanya
va presentar l’espot electoral
que la formació ha preparat, el
cartell i el material que utilitzaran en les properes setmanes.
La campanya, que porta el lema
Deltebre ets tu, suma’t!, refor-

çarà “en tot moment la idea
d’equip, i en aquest sentit, tota
la candidatura participarà dels
actes i de les intervencions”. “A
Joan Alginet l’acompanya un
equip capaç i preparat, i per tant,
volem reforçar la imatge d’una
candidatura plural i representativa del municipi”, va afirmar
Fabra. Els republicans faran 5
actes públics. A més, està previst
un total de 5 actes programàtics
per tal d’explicar les propostes.
Els 5 eixos en els quals s’articularà la campanya són: democràcia, riquesa, poble, persones i
butxaca, amb deu objectius estratègics. Per la seva part el can-

EL PSC REGENERA
LA CANDIDATURA A
DELTEBRE

dels últims quatre anys i començar a treballar per aspectes com
el comerç, l’oci, l’educació, l’agricultura o el medi ambient. “Puc
aportar una visió nova, no contaminada políticament parlant i
crec que serà molt positiva per al
municipi”, va dir Aleix.
Tal com informa ebredigital.cat,
al 2015, els socialistes van traure
5 regidors, sent la segona força
política.

El PSC es presenta amb una cara
nova a Deltebre per afrontar les
eleccions municipals. Amb una
llista totalment renovada i amb
esperit jove, encapçalada per
Aleix Ferré, els socialistes pretenen trencar la inacció del partit

didat a l’alcadia, Joan Alginet, va
expressar que “anem a sumar i a
fer una campanya neta i en positiu”. A la vegada va expressar
que “sortim a guanyar, reforçats
pel resultat del 28 d’abril i apel·

larem als 2.300 ciutadans que
van optar per ERC. Deltebre, és
un poble republicà i hem de fer
possible que el govern de l’Ajuntament reflexi el que pensa una
majoria clara de la ciutadania”.

Aleix Ferré, en l’acte de presentació.
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VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!
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NOTÍCIES
BREUS
ESCOLA DE
MÚSICA DE
L’ALDEA
La regidoria de Cultura de
l’ajuntament de l’Aldea
informa que des de fa un
any aproximadament es
van iniciar el contactes amb
l’Associació Musical Verge
dels Prats per crear una escola de música municipal. La
proposta sortia guanyadora
als pressupostos participatius
i seguidament el passat 18
d’Abril als Serveis Territorials
d’Educació de les Terres de
l’Ebre s’iniciaven els tràmits
per crear la nova escola de
música municipal, amb el regidor de Cultura, Albert Borràs, el primer tinent d’alcalde,
Simón Falcó, la presidenta
de l’Associació Musical Verge
dels Prats, Asun Bauxauli
i els dos directors, Àlex
Rodríguez i Oriol Plans.”Ara
ja els podem informar de que
s’ha fet entrega de tota la
documentació sol·licitada, un
gran pas per fer realitat tenir
l’escola de música municipal
de l’Aldea”.

OCUPACIÓ

MUNICIPALS I EUROPEES

El Fòrum d’Ocupació de Esquerra Republicana
la URV, aposta pel talent presenta la campanya
E

E

l Fòrum d’Ocupació i Talent
es va fer aquest dimecres al
Campus ebrenc de la URV.
Va batre rècords de participació,
amb 51 empreses i institucions
que oferien feina, pràctiques o
beques. Segons el sotsdirector
del Campus, Xavier Ferré, el re-

torn dels joves que han marxat
a estudiar fora és un dels reptes
a superar però també empreses
com ViewNext, del grup IBM,
participaren al Fòrum per implantar-se a l’Ebre. “D’aquesta
fira d’ocupació en surten molts
contractes de feina”, va dir Ferré.

L’AMPOLLA

squerra Republicana ha
presentat les campanyes a
les eleccions municipals i a les
europees, ahir dijous davant
del Pavelló de Roquetes.
“Les eleccions municipals són
un repte important per Esquerra
Republicana, ja que s’han de revalidar els resultats de les espanyoles”, ha remarcat el vicepresident de la federació del partit i
alcalde de Roquetes, Francesc
Gas. “Fem la roda de premsa davant del Pavelló de Roquetes per
reivindicar que malgrat les porrades de l’1 d’Octubre, la presó
i l’exili, ens tornem a presentar”.
A més, ha afegit que Esquerra és
la força de l’Ebre que més candi-

datures presenta, un total de 46
més tres EMD, amb ja cinc alcaldes i alcaldesses confirmats: Alfara, Xerta, Ginestar, Vinebre i la
Torre de l’Espanyol”. L’acte central de les europees i de les municipals serà el dissabte 18 (19h),
a la Plaça Barcelona de Tortosa,
amb Roger Torrent i Diana Riba.

L’ALDEA

L’Ajuntament instal·la Pla de Dinamització
quatre bancs solars del Comerç i Turisme

DIADA DE L’OSTRA
DEL DELTA, A
L’AMPOLLA
L’Ampolla va celebrar
diumenge la XXIX Diada de
l’Ostra del Delta, un certamen que s’ha convertit en un
referent turístic i gastronòmic
a les comarques de l’Ebre i arreu del país. Es van distribuir
uns 2.500 quilos d’ostres del
Delta entre les més de 4.000
persones que van acudir al
port pesquer. D’altra banda,
les activitats previstes per
aquest proper cap de setmana són: demà dissabte, a les
18 h a la platja de l’Arquitecte
(al costat del Club Nàutic)
tindrà lloc la IV Trobada de
Muletes. I diumenge, a partir
de les 9 h i fins a les 13 h serà
la 5a Trobada de Clàssics i
Vehicles Esportius i Porsche
Pre 75, Outlaw & Backdate
(reunió de Porsches dissenyats els primers anys de la
marca).

L

’Ajuntament de l’Ampolla
ha instal·lat quatre bancs
solars intel·ligents a diferents
punts de la façana marítima.
A la terrassa del port pesquer, a
l’inici del passeig marítim Ramon
Pous i dos al llarg del passeig de
l’Arenal. “Els nous bancs solars
són un pas cap al futur dels es-

CONCURS DE DIBUIX
D’HIGIENE DE MANS
Amb motiu del Dia Mundial de
la Higiene de Mans, simultàniament a les quatre comarques
de l’Ebre, s’han lliurat els premis
de la vuitena edició del concurs
de dibuix, una de les activitats
organitzades per l’ICS Terres de
l’Ebre en col·laboració amb els
Serveis Territorials d’Educació

pais públics i privats sostenibles.
Amb aquests bancs, podem
oferir a la ciutadania un punt
públic per carregar els telèfons
mòbils, tauletes o ordinadors
portàtils i al mateix temps per
poder-se connectar a internet”,
exposa Francesc Arasa, alcalde
de l’Ampolla.
a les Terres de l’Ebre i l’Agència
de Salut Pública mitjançant el
Programa salut i escola. Enguany
s’han fet 87 tallers interactius en
60 escoles participant, en el concurs de dibuix d’higiene de mans,
un total de 1.460 alumnes de primer curs d’Educació Primària.
Aquest any, amb el lema “Una
atenció neta per a tots està a les
vostres mans. Salva vides. Renta’t
les mans”.

L

’Ajuntament de l’Aldea i
Alcotur han presentat el
II Pla de Dinamització del
Comerç i Turisme.
Una eina que és divideix en accions que “ens han de servir per
millorar les prestacions, la formació, la gestió, l’atenció i la promoció dels nostres establiments

comercials i turístics”.El cost està
assumit íntegrament per l’Ajuntament i comptarà amb la formació continuada als comerciants, a
més d’introduir campanyes publicitàries. L’objectiu és “motivar
el comerç local, crear sinèrgies
amb el turisme per incentivar la
compra a la població”.

montsià
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LA RÀPITA

ALCANAR

Incertesa en l’inici de la
campanya del musclo al Delta

Campanya contra la
violència masclista

L

a campanya del musclo ha
començat amb incertesa al
delta de l’Ebre. Els mol·luscs
no estan creixent com en
altres temporades.
Els mol·luscs no estan creixent
com en altres temporades. Amb
un hivern de poques pluges i un
riu Ebre poc cabalós, l’aliment
que arriba per als musclos a les
badies dels Alfacs i del Fangar és
enguany escàs.
Les
temperatures
suaus
d’aquesta primavera tampoc
ajuden. “No creix suficient i com
no fa sol i fa fresca, tampoc es
crea menjar”, ha lamentat Miguel Carles, president de la federació de productors del Delta,
FEPROMODEL.
Els preus estan estancats però
els costos de producció no deixen de disparar-se.
Fa anys que amb les altes temperatures, a l’estiu, la cria es
mor, l’any passat, fins i tot per

primera vegada, exemplars
adults al Fangar. Per cultivar de
nou en compren a altres països
i enguany el cost s’eleva a gairebé 2MEUR.
“Estem en un corredor de la
mort”, ha advertit el president
dels musclaires.
La sorra i els sediments del riu
fa anys que provoquen taps a la
bocana de les badies, l’aigua no
es renova “com toca” i el problema, a diferència d’altres pa-

MÉS NOTÍCIES
* La investigadora de l’IRTA de la Ràpita Dolors Furones ha rebut el reconeixement a la seva carrera professional
amb el premi en la categoria “Recerca i
Desenvolupament” atorgat pel Col·legi
de Biòlegs de Catalunya en el Dia dels
Biòlegs.
* L’Ajuntament de la Ràpita celebra
un acte d’homenatge a l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de la
Ràpita, compartint amb els seus membres antics i actuals la menció honorífica que ha entregat el departament
d’Interior de la Generalitat en motiu
del seu 10è aniversari (a la imatge).
* El fiscal demana 4 anys de presó per
intentar sobornar un guàrdia civil. Un

ïsos, no se soluciona.
Amb la bocana col·lapsada, la
temperatura de l’aigua augmenta més, es moren algunes
cries i es genera “un efecte dominó” que acaba matant-les totes. Al Delta és ja una reivindicació històrica i Carles insisteix en
la necessitat de crear elements
com són els trabucadors. “Aquí
tenim la pitjor gestió d’un delta,
comparat inclús amb Àfrica”, ha
sentenciat.

ciutadà xinès estava pescant il·legalment en un canal proper a l’Encanyissada i va oferir 200 euros a l’agent per
intentar evitar la denúncia.
* El jove rapitenc Pau Reverté ha participat en la Vex Robotic Competition,
als Estats Units, la competició universitària més gran i més important del
món en l’àmbit de la robòtica.
* Les Jornades Gastronòmiques del
Llagostí d’Alcanar i les Cases d’Alcanar
tindran lloc del 24 de maig i el 23 de
juny. Hi participaran 14 restaurants.
* La Ràpita i també Tortosa acolliran
dijous i divendres unes jornades organitzades per l’IDECE i el projecte Life
MigratoEbre sobre els reptes per a la
migració dels peixos a Europa.
(notícies de Ràdio Ràpita)

L

’Ajuntament d’Alcanar
engega una campanya
de sensibilització contra la
violència masclista en la
col·laboració de l’hostaleria
local.
Concretament, l’Ajuntament distribuirà 60.000 tovallons que porten escrit el lema ‘#noméssíéssí’
així com el telèfon d’assistència a
les dones en situació de violència entre els bars del municipi. Es
tracta d’una actuació que forma

part del pla local de polítiques de
dones i que s’iniciarà coincidint
amb les Festes de Maig.
“Amb aquest missatge en els tovallons pretenem penetrar en els
espais informals amb un missatge
clar i directe dirigit a tota la ciutadania, cal que tots i totes ens
impliquem de forma activa en
la lluita contra la violència masclista”, ha manifestat la regidora
d’Acció Social i Ciutadania, Carme Navarro (a la imatge).
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terres de l’ebre

CAMARLES

ALCANAR

Diada de la lliga
contra el Càncer

Presentació de la
candidatura d’ERC

L

E

liga contra el Càncer de les
comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre va celebrar,
un any més, la Diada.
L’acte que va tenir lloc a Salou
va estar presidit per la consellera
de Salut de la Generalitat, Alba
Vergés. En el decurs de la trobada, es va realitzar la conferència “Bioètica i Oncologia... Molta
feina per fer encara” a càrrec
de Núria Terribas, directora de
la Fundació de bioètica Víctor
Grifols i Lucas, i també es va fer
balanç de les activitats del 2018
i projectes per al 2019, a càrrec
de Dolors Ribas, coordinadora
de la Lliga Contra el Càncer.
L’entitat va fer un reconeixement especial a Eva Bonet Cur-

TORTOSA

to (Delegació de Camarles) pels
10 anys com a delegada a Camarles. La delegació va dipositar
el present que se’ls va entregar
al cementiri, en record a totes
aquelles persones que ens han
deixat per la malaltia.

l jove alcalde d’Alcanar,
Joan Roig, afronta les
seves primeres eleccions com
candidat a l’alcaldia després
que Alfons Montserrat li cedís
el testimoni el passat mes
d’octubre.
El candidat d’Esquerra Republicana busca reeditar la majoria
absoluta amb la que governen
els republicans des de 2015. “És
un repte que s’afronta amb il.lusió i compromís. Amb el pas de
les setmanes i la consolidació de
la candidatura, penso que tenim
la millor. La ciutadania decidirà i
nosaltres estarem on vulgue que
estem, sempre vetllant pels interessos d’Alcanar, les Cases i Alcanar platja”, va dir Roig. La nova

llista aposta per la continuïtat de
bona part del seu equip de govern i alguna nova incorporació.
Als primers llocs, 4 dels 7 regidors. L’exalcalde Alfons Montserrat és qui la tanca. Carme Navarro, després de 8 anys, ha decidit
deixar la política, tot i que donarà
suport Roig va explicar els nous
projectes que són l’objectiu, a
més de poder acabar els que ja
han començat.

PROJECTE

DELTEBRE

POLÍTICA

DOL A
DELTEBRE
Dos mesos després que es
fes viral a les xarxes el cas
d’Aroon Garcia, a la recerca
de donants de sang del grup
A per al tractament d’una
greu infecció, s’ha conegut
aquest cap de setmana el
trist desenllaç de la mort del
jove. Des que es va conèixer
la notícia, un allau de donants es van oferir per donar
la sang necèssaria per fer el
tractament. El menor patia
una malaltia crònica que
afecta el sistema immunitari.
El jove tenia una afecció de
nocardiosis diseminada una
infecció bacteriana greu
que li afectava tot el cos.
L’esglèsia de Sant Miquel de
Deltebre es va quedar petita.

ULLDECONA

DESENCALLAT
QUINZENA EDICIÓ JUNTS PER
INCREÏBLE:
SEGONA EDICIÓ
EL REGADIU DEL
DE DELTEBRE
ALCANAR PRESENTA D’ÀGORA, DEMÀ
ENTRA A ROBAR I
LA CANDIDATURA DISSABTE
S’EQUIVOCA DE PIS CANAL XERTA-SÉNIA DANSA

Detingut un home per robar
una plantació de marihuana en un pis de Tortosa i per
haver entrat per la força en
un altre habitatge just abans
per error. El lladre, per confusió, primer va accedir a un
pis amb inquilins, als quals
fins i tot va amenaçar. Posteriorment va accedir al segon
habitatge, que estava deshabitat, on hi havia un cultiu
amb 60 plantes de marihuana,
de les quals se’n va emportar
una quinzena. Els Mossos van
detenir-lo pel robatori de les
plantes i per haver accedit
per la força en el primer domicili. Els fets van tenir lloc el
passat 1 de maig. Es dona la
circumstància que l’individu,
un home de 41 anys i nacionalitat espanyola, resideix al
mateix immoble, damunt del
pis que va assaltar.

El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), a través d’Infraestructures.cat, ha publicat la licitació
del contracte de serveis per a
la redacció del projecte constructiu del regadiu Xerta-Sénia.
Per a l’adequació de les obres
singulars dels trams 2 i 3 del canal i xarxa de reg de les zones
2 i 3. L’import de licitació del
projecte és de 253.483 euros i
el termini de presentació de les
ofertes s’acabarà el 20 de maig.
Les zones on es desenvoluparà el projecte constructiu tenen
una superfície agrícola, segons
la DUN, de 3.264,79 hectàrees i
abasten parcel·les dels municipis
de Santa Bàrbara, la Galera, Mas
de Barberans i Roquetes. La recollida d’adhesions per impulsar
el regadiu a l’interior del Montsià,
ha comportat que sigui una realitat a partir de l’any que ve.

El passat dissabte, 4 de maig, es
va celebrar la presentació del
XV Festival Deltebre Dansa, esdeveniment que tindrà lloc del 8
al 21 de juliol, a Deltebre. Entre
les principals novetats, presentades pel seu fundador i director
artístic, Roberto Olivan, destaca
la incorporació d’un sistema
d’abonaments que permetrà
al públic gaudir de tots els espectacles que tinguin lloc a la
Carpa Deltebre Dansa durant
aquesta 15a edició.
Entre els assistents, l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, va agrair
a Olivan “per fer que Deltebre
senti orgull de poble” i “per haver fet que el Festival sigui el
principal punt de projecció internacional de Deltebre”.

Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar Platja va presentar la seua
candidatura. El candidat torna a
ser Ivan Romeu, qui va proposar als altres partits formar una
llista única de poble. Rebutjada la proposta, Romeu ha fet
una llista que ell defineix com
a “transversal de debò” perquè
diu que la gent que l’acompanya
ho fa per impulsar unes propostes concretes en cadascun dels
nuclis d’Alcanar. “Persones que
coneixen les problemàtiques de
cada nucli i treballaran amb un
objectiu, per a poder millorar el
que creguin que faci falta. Penso que això és molt positiu”, va
dir Ivan Romeu que també va
destacar l’aposta prevista per
l’esport, presentant, en aquest
sentit, l’aval com a president del
consell esportiu del Montsià.

L’economia social i el cooperativisme tornaran a tenir el seu
aparador particular a les Terres
de l’Ebre amb la segona edició
d’ÀGORA, la Fira de l’Economia
Social i Cooperativa que tindrà
lloc demà dissabte a Ulldecona. Es tracta d’una de les activitats més importants que impulsa l’Ateneu Cooperatiu amb
la voluntat de donar visibilitat a
les iniciatives que aposten per
l’economia social, el consum
responsable i el model cooperatiu com a alternativa de negoci
viable al capitalisme imperant.
Enguany, la fira aposta per apropar-se més al públic familiar,
com una estratègia que serveixi per consolidar els fonaments
de l’economia social ebrenca,
d’una manera més decisiva. En
aquest sentit, un dels eixos principals d’ÀGORA serà el consum
responsable.

publicitat
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l’entrevista

ISABEL CARRASCO

SAU30 EN CONCERT
DIVENDRES 17 DE MAIG
A ALCANAR
S

au30 ens farà viatjar al
màgic univers de SAU
per reviure la màgia d’un
dels grups pioners del rock
català amb més èxits dels
anys 90. SAU30, i tot l’equip
que formava part de SAU amb
algunes noves incorporacions,
actuaran al centre cívic
d’Alcanar, el proper 17 de maig,
en un dels actes centrals de les
Festes de Maig.

cançó? En un principi era una
història d’amor dedicada a la
lluna, però...
“Boig per tu” va ser composta,
com dius, per nosaltres, però
juntament amb en Joan Capdevila. El Joan és una peça imprescindible dins de Sau. T’ho explico: Durant els primers anys de
Sau, jo feia totes les músiques,

Està clar, i ara recordo també la lletra de “Tren de Mitjanit”:
- N’he conegut molts com tu i
jo. És bo saber que no estem
sols. Això és bo. No sempre
s’està de sort. No sempre
trobaràs el mar darrere el
port. Hi ha Julietes buscant
Romeus. Hi ha princeses que

rir en Carles vaig rebre moltes
propostes de fer una nova versió Sau, però crec que aquestes
coses no es poden forçar, han
de sortir de forma espontània,
com va ser el cas de Sau30. Val
a dir, que el fet que s’apuntessin
tots els músics, tècnics i pipes,
ho va fer possible, així com la
casualitat de retrobar-nos amb

Avui parlem amb Pep Sala, cofundador, junt amb el desaparegut Carles Sabater, de SAU i Jonathan Argüelles, músic i cantant
de SAU30. El llegat que Sau ens
ha deixat forma i formarà part de
la vida de moltes generacions.
Qui no recorda “Boig per tu”?
Una de les cançons més radiada
de la història del nostre país.
Pep Sala:
Coneixem a Pep Sala com a
cantant, músic, membre fundador de Sau, però una faceta menys coneguda és la de
compositor. Tens més de 500
obres registrades i cançons
interpretades per artistes
com Shakira, Dyango, Josep
Carreras, Luz Casal... A més
de compondre obres musicals
per al cinema, teatre i televisió...
Sí, em sento privilegiat. La música
està present en la nostra societat
de mil formes diferents, a la TV, al
cinema, en la publicitat, a la ràdio,
en sintonies de programes, en el
teatre,... i jo em sento molt afortunat per què tinc la possibilitat
de treballar en molts d’aquests
llenguatges. Per a mi és fantàstic
estar actuant amb Sau 30 fent un
concert de rock, i l’endemà estar
enregistrant un quartet de corda,
per una banda sonora.
Transmets calor i humilitat,
allà on vagis. M’agradaria
parlar de “Boig per tu”, una
cançó composta per tu i Carles Sabater l’any 1990. Han
passat els anys i segueix
aferrada a la nostra memòria. Com va sorgir aquesta

i les lletres les escrivíem a mitges entre en Carles, en Joan i jo.
Més tard, en Joan va haver d’encarregar-se del management
del grup, i no tenia prou temps
per participar en totes les lletres, però va seguir fent-ho, en
algunes, fins al darrer dia.“Boig
per tu” va sortir molt fàcilment.
La música em va sortir gairebé
a la primera, hi ha cançons que
les has de treballar molt, com
el “Tren de Mitjanit”, i altres que
surten soletes, com és el cas
del “Boig per tu”. Quan la vaig
ensenyar a en Carles i en Joan,
els va encantar des del primer
moment. Respecte a la lletra,
teníem clar que volíem fer una
cançó que tothom la pogués
dedicar a qui volgués, i la vam
“personificar” amb la lluna, que
és un objecte que agrada a tothom i és inabastable.

busquen dolors. Si tens el
cor solitari, cada dia en algun lloc, puja al tren de mitjanit-.
Parlant de “mal de cor”,
sempre has deixat molt clar
que no hi haurà mai el retorn de Sau degut a l’absència d’en Carles. Tot i això,
SAU30, està format per pràcticament tot l’equip que formava part de Sau. Parlem
d’una mena d’homenatge?
Efectivament, i no ens cansarem
de dir-ho. Sense en Carles no
hi pot haver Sau. El que estem
fent actualment, és una reunió
de vells amics que vam coincidir a Sau, i que ens hem retrobat
per recordar aquells dies, entre
nosaltres i amb el nostre públic.
Sempre dic, en conya, que semblem una reunió d’exalumnes
d’alguna cosa. Des que va mo-

en Jonathan, en la festeta que
vam fer per commemorar el 30
aniversari del primer concert.
En principi només havíem de fer
un concert, però per no poder
disposar del Liceu fins al cap
d’un any, va fer que es convertís
en una gira. Com diem sempre,
se’ns va escapar de les mans.
Sense en Jonathan Argüelles
i totes aquestes casualitats,
Sau30 no hauria existit. En Carles el recordem cada dia, i crec
que en la nostra vida privada
tots el tenim molt present, però
hem volgut fugir d’homenatges
públics, per què a vegades això
es pot utilitzar en fins comercials, i això no ho acceptem de
cap manera. En Carles, l’estimem, el recordem i està present
en cada concert. Intentem ferho amb el màxim respecte cap
a ell i cap a nosaltres.

Jonathan Argüelles:
Tu has estat un fan incondicional de Sau. Interpretar
les seves cançons al costat
d’aquest mestre com en Pep
Sala, t’ho imaginaves?
La veritat és que no. Poder formar part d’aquest projecte per
mi ha estat molt més que un
somni, perquè un somni, per-

«HEM
VOLGUT FUGIR
D’HOMENATGES
PÚBLICS, PERQUÈ
A VEGADES AIXÒ ES
POT UTILITZAR EN
FINS COMERCIALS,
I AIXÒ NO HO
ACCEPTEM DE
CAP MANERA.
EN CARLES,
L’ESTIMEM, EL
RECORDEM I
ESTÀ PRESENT EN
CADA CONCERT.
INTENTEM FER-HO
AMB EL MÀXIM
RESPECTE CAP
A ELL I CAP A
NOSALTRES»

l’entrevista
què ho sigui, primer t’ho has de
plantejar en algun moment o ho
has de desitjar. Jo mai m’havia
plantejat poder ser en un projecte amb tots els components de
Sau, al costat de Pep Sala i cantant aquestes cançons, bàsicament perquè Sau va desaparèixer al febrer del 99, i en cap cas
em podia pensar pogués sorgir
un projecte així, tan proper a Sau
i ni molt menys, que jo en seria el
cantant. Però la gràcia, com he
comentat, és que ha sorgit. Ni
estava planificat, ni estudiat, ni
s’ha fet cap càsting per triar-me,
simplement una sèrie d’esdeveniments van anar succeint, i ara
som aquí.

Al pòster oficial de Sau30 hi
posa: “UNA BANDA SENSE
FUTUR”. Això vol dir que té
data de caducitat?
L’eslògan “d’una banda sense futur” és per deixar constància que
nosaltres no som un grup normal.
No fem concerts per vendre discos, ni fem gires per promocionar
res. El que hem fet és reunir-nos
30 anys més tard, en el cas dels
companys, per tornar a fer sonar
aquelles cançons que ja formen
part de la banda sonora d’aquest
país. Som una banda que el que
volem és fer un exercici de nostàlgia (sí, no ens n’amaguem) i
ens agrada retrobar-nos amb el
públic que fa uns anys ens seguia
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amb Sau. Ens agrada veure que
malgrat el pas del temps, la gent
continua cantant aquelles cançons, i en el meu cas particular, he
passat de cantar-les des de baix
de l’escenari, a fer-ho des de dalt.
Sau, va néixer fruit de la casualitat arran d’una entrevista
entre un cantant consolidat,
Pep Sala, i Carles Sabater,
actor i cantant amateur. D’allí
va sorgir una gran amistat i
complicitat. Podríem dir, trenta anys després, que Sau30
reafirma la causalitat i no la
casualitat i que aquests dos
talents s’havien de trobar per
crear”?

Està clar que la unió del Carles
i el Pep va ser quelcom màgic,
aquelles coses que passen molt
poques vegades, aquella unió
perfecta que fa que les coses
surtin de manera espontània
però extremadament meditada. Com a seguidor, et diré que
aquella unió ha escrit una pàgina musical molt important i la
demostració d’això, és que 30
anys més tard d’aquell primer
concert, encara la gent recorda
aquelles cançons. Això no passa sempre.
Un èxit inqüestionable amb
aquest any que porteu de
gira: pràcticament totes les

entrades exhaurides, un
pas apoteòsic al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i,
el proper 17 de maig, actuareu a Alcanar.
Sí, i això és gràcies a la gent
que ens ve a veure i que ens
segueix. Agraïm infinitament al
públic el suport que ens està
donant. Nosaltres els ho tornarem deixant-nos la pell a
l’escenari aquest pròxim 17 de
maig.
I natros, tornarem a vibrar
amb aquelles cançons que
ja formen part de la història musical i cultural de casa
nostra.

VOLS VENIR AL CONCERT

PER LA CARA?

MÉS EBRE SORTEJARÀ 5 ENTRADES DOBLES

ENTRE TOTES LES PERSONES QUE LI DONEN UN “LIKE”
A LA NOSTRA PUBLICACIÓ DE FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIARIMESEBRE/
DATA LÍMIT PER ENTRAR AL SORTEIG: DIMECRES 15 DE MAIG

A Més Ebre... estem... boigs per vatros!
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NOTÍCIES
BREUS
UN ACCIDENT
D’UN CAMIÓ
TALLA L’AP-7 A
ULLDECONA
L’accident d’un camió a
l’autopista AP-7 a l’altura
d’Ulldecona va obligar a
tallar la via en sentit València. El vehicle va fer la tisora
i va perdre part de la càrrega
que traslladava, com peces
de formigó d’uns 200 kg
cadascuna, que van caure a
la calçada. El conductor del
camió no va resultar ferit en
l’accident i no es va lamentar
cap més incidència.

terres de l’ebre

ASCÓ
El Col·lectiu Ribera d’Ebre 2030 lliura el seu
manifest al president Artur Mas
R

epresentants del Col·lectiu
Ribera d’Ebre 2030, integrat
per diversos càrrecs electes
de la comarca, ha lliurat el
seu “Manifest de suport a un
model de desenvolupament
de la Ribera d’Ebre, basat en la
compatibilitat dels diferents
sectors econòmics”, al president
Artur Mas, durant una visita a
Ascó.
Artur Mas s’ha mostrat molt receptiu a la proposta expressada al
manifest i també ha advocat per
garantir seguretat jurídica als empresaris que apostin per invertir a

la comarca i a les Terres de l’Ebre.
Segons Artur Mas, no pot ser que
“per oportunisme polític es posi
en dubte la legalitat d’un projecte,
sigui quin sigui, i s’intenti deslegitimar i obstaculitzar si es compleix
la llei en la tramitació de llicències i
autoritzacions i es fan les informacions públiques pertinents sense
obstacles”. El Col·lectiu ja va presentar el Manifest el 24 d’abril amb
demandes per al progrés de la
comarca. Així mateix, dóna suport
al Dipòsit Controlat de Residus de
Riba-roja, “i especialment a la creació dels 44 nous llocs de treball”.

Membres del Col.lectiu, amb Artur Mas, en la visita a Ascó.

BENIFALLET
FESTA DE LA
CIGONYES
Ja són 17 anys des del primer
alliberament de cigonyes
blanques a la Reserva
Natural de Sebes de Flix,
dins del marc del Projecte
Reintroducció de la Cigonya
blanca a les Terres de l’Ebre.
Diumenge passat fou la Festa
de les Cigonyes, celebrant 30
anys de la creació de l’ONG
del Grup de Natura Freixe, 20
anys de la Reserva Natural
de Sebes i 10 anys que de
l’Entorn d’aprenentatge.
Durant el matí es van repartir
els diplomes commemoratius
a tots els nadons nascuts al
2018. D’altra banda, dilluns,
es va signar un nou conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Flix i el Grup
de Natura Freixe per la gestió
de la Reserva Natural de
Sebes i del Meandre. Amb el
conveni, de 4 anys, es regula
la col·laboració entre el Grup
de Natura Freixe i l’Ajuntament, per a la realització de
les tasques necessàries per a
la conservació i millora dels
hàbitats i les espècies i el
manteniment dels equipaments i l’ús públic ordenat
inclosos en la Reserva.

‘Progrés’ vol consolidar el canvi i una forma
de governar “rigorosa, propera i transparent”
L

a Candidatura de Progrés
de Benifallet, encapçalada
per l’actual alcaldessa,
Mercè Pedret, vol revalidar la
confiança dels benifalletencs
i benifalletenques “després
d’haver aconseguit liderar
durant aquest mandat el
canvi necessari amb una
nova manera de governar
transparent, propera i
participativa”.
Pedret va tornar a recordar durant la presentació que opta a la
reelecció el 26 de maig vinent
“per poder continuar la tasca
realitzada des del rigor i la contenció de la despesa, que ha

EL PRESIDENT
TORRA SUSPÈN
LA REUNIÓ AMB
L’ALCALDE DE RIBAROJA
Davant la negativa del President
Torra de “rebre a l’alcalde de Riba-roja i escoltar la postura del
poble i els motius a favor de la

permès reduir el deute municipal en més de 350.000 euros,
passant del 1.714.177,53 euros
del 2015 als 1.355.036,90 euros
actuals. Això s’ha aconseguit
sense desatendre els serveis,
l’impuls al turisme, el manteniment i les necessitats del dia a
dia i, a més, adquirint l’antiga
cooperativa de la SAT que continuarà sent del poble”. La Candidatura aporta “l’experiència
d’haver estat al capdavant del
govern municipal que suma valor al nou projecte perquè permet tenir una perspectiva més
acurada de les necessitats del
poble”. El programa, que s’es-

construcció del dipòsit controlat i un centre de valorització de
residus al municipi”, ahir va fer-se
una concentració de la Plataforma Riba-roja Decideix per reclamar el Dret a Decidir de Riba-roja
d’Ebre, davant del Parlament de
Catalunya. També ahir, l’Ajuntament de Riba-roja va exposar
el seu posicionament arran de
la nova suspensió per part del
President de la Generalitat de la
reunió amb l’alcalde de Riba-roja, per tercera vegada.

tà enllestint, “torna a tenir com
a principal base argumental la
cura amb la despesa per reduir
el deute en el marc del compliment del Pla d’Ajust al qual

malauradament l’Ajuntament es
va haver de sotmetre després de
la greu situació econòmica en
què l’anterior govern va deixar
les arques municipals”.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
SENIAFEST
OBRE LA FIRA
GASTRONÒMICA
Tercera edició de la nit de
concerts i festa Seniafest,
avui divendres, amb les actuacions en directe de Mascarats, Tribade, Els Catarres,
Auxili, Dj Monka. A les 23 h al
pavelló. El Seniafest obre la
Fira Gastronòmica que acabarà dilluns amb el popular
recapte al parc municipal. Un
dels principals atractius del
cap de setmana tornaran a
ser les curses de cavalls.

SERVEIS SOCIALS
DEL CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE VAN
ATENDRE 6.908
PERSONES
Els Equips Bàsics d’Atenció
Social Primària (EBASP) del
Consell Comarcal del Baix
Ebre van atendre durant el
2018 un total de 6.908 persones de la comarca, un 10,31
per cent més que el 2017.
Aquestes atencions corresponen a un total de 28.419
actuacions fetes per cobrir
les necessitats socials més
immediates, i contribuir a la
prevenció de problemàtiques
socials i a la integració de
persones en situació de risc
d’exclusió. En aquestes dades
no s’inclou Tortosa perquè
compta amb serveis propis.

GANDESA
BATEJA ELS SEUS
GEGANTS
Els nous gegants de Gandesa
són Gori i Fontcalda, diumenge foren batejats.

terres de l’ebre

SEGURETAT NUCLEAR
Queixa al Síndic de Greuges per l’estat
actual dels Plans d’Emergència Nuclear
U

na delegació d’Esquerra
ha registrat una queixa al
Síndic en què es denuncia la
inacció del govern espanyol
en actualitzar els Plans de
Seguretat Nuclear Exterior.
Quasi una trentena de càrrecs
electes —entre ells, alcaldes, diputats al Parlament, diputats al
Congrés i un senador—han signat
el document. A més, en el text registrat, els republicans demanen
que aquesta institució es pronunciï sobre els mitjans, els recursos i
els mecanismes que disposen els
municipis en un radi de 20 quilò-

metres de les nuclears per poder
aplicar de manera efectiva, eficient i segura els plans de seguretat
vigents, així com l’adequació dels
mateixos a la legalitat europea.
Després de presentar la queixa, la
delegació republicana s’ha reunit
amb el Síndic de Greuges, Rafael
Ribó. El síndic s’ha compromès a
fer un informe de la situació i se
l’ha emplaçat a baixar al territori
properament per escoltar les preocupacions de la resta d’alcaldes.
“Esperem que fruit d’aquest informe i de les actuacions dutes
a terme per Esquerra Republica-

na en les diferents cambres parlamentàries, la situació es pugui

anar solucionant a poc a poc”, ha
declarat la diputada Irene Fornós.

ULLDECONA
Jornada festiva de donació de sang, amb
136 participants: “va ser un gran èxit”
D

esprés de la Setmana
Santa, les reserves de
sang estan sota mínims, per
la qual cosa, diumenge 5
de maig, es va celebrar per
primera vegada a Ulldecona,
una jornada festiva de
donació de sang.
La jornada va estar organitzada
conjuntament per l’Ajuntament
d’Ulldecona, l’Institut Manuel Sales i Ferré, l’Escola Ramon
y Cajal i L’Onada Ulldecona i
coordinada pel Bang de Sang
TTEE. “També vam comptar
amb la col·laboració de diferents
entitats i establiments que van

LA FUNDACIÓ
MONTSIÀ ESPERA
RENOVAR EL
CONVENI AMB
AFERS SOCIALS
La Fundació Montsià ha acordat amb el Departament
d’Afers Socials de la Generalitat les noves condicions del
conveni sobre el Servei d’Intervenció Especialitzada de

donar menjar i beguda”.
L’objectiu inicial de la jornada
era arribar a un mínim de 80
donants, tenint en compte que
en una jornada normal es fan
al voltant de 40 donacions. Per
tal d’aconseguir-lo, es van fer
diverses activitats paral·leles així
com jocs infantils, actuacions
musicals i sortejos de samarretes
donades per esportístes falduts.
Desde bon matí hi va haver gran
afluència d’assistents, i es va tancar la jornada amb un total de
136 participants, dels quals 111
van donar sang, 7 plasma i 18 no
van poder fer efectiva la donació. El Banc de sang, volia des-

tacar que del total, 37 persones
donaven per primera vegada.
Queda clar, per tant, “l’èxit total
de la jornada i tots els organitza-

les TE (SIE), en funcionament
des de 2007. El SIE, gestionat
per la Fundació Montsià, és el
servei de referència a les Terres
de l’Ebre que ofereix atenció i
recuperació a totes les dones i
els seus fills i filles afectats per
processos de violència masclista, per facilitar la reparació del
dany patit. Aquest servei impulsa, col·labora i realitza actuacions d’informació, prevenció i
sensibilització social contra la
violència masclista a les quatre

comarques de l’Ebre, amb seu a
Amposta i a Móra d’Ebre.
El President de la Fundació
Montsià, Antonio Ollés, s’ha
mostrat satisfet respecte a
l’augment que ha d’haver per
a la dotació del conveni i ha
explicat que, quan es concreti,
“servirà per ampliar i millorar els
serveis que ofereix el SIE i ajuda
a la Fundació Montsià a seguir
prestant serveis que impulsen i
milloren la qualitat de vida de la
ciutadania de la comarca”.

dors vam quedar molt satisfets
amb els resultats obtinguts, cosa
que ens fa plantejar organitzar
properes edicions”.

esports
CELMA

MICHEL
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PRIMERA CATALANA
Fernando Garcia no
segueix a la Rapitenca
L

LA LLIGA EBRENCA
JA ESTÀ AQUÍ
La propera temporada podem
veure rècord Guiness a la
Segona catalana, d’equips
ebrencs. Des que aquesta categoria és només d’equips de
la província (84/85) només en
quatre ocasions ha tingut 10
equips. Actualment n’hi ha 8,
més la inclusió de la Rapitenca
i el campió de la 3a catalana
i el possible ascens de la
promoció d’aquesta categoria- Per tant, podríem tenir
una categoria d’11 equips.
Des de la temporada 80/81 el
Tortosa, Amposta i Rapitenca
no militaven junts a la 1a regional, el que avui és la segona
catalana, però en aquell temps
la categoria estava formada
per conjunts de la nostra
província i de Barcelona. La
lliga propera es presenta emocionant amb molts derbis. I 3
clubs capdavanters junts. La
meva aposta és que el Valls no
baixarà i això no incrementarà
els descensos i potser només
3 equips perdin la categoria.
Es presenta una temporada
amb més presència d’equips
del Territori. Pràcticament
una lliga ebrenca: Rapitenca,
Tortosa, Amposta, Gandesa,
Ampolla Camarles, La Sénia,
Ulldecona, Móra la Nova,
Perelló i potser Flix o Batea
siguin els protagonistes. Tot
i tenir la zona de Tarragona
tres vegades de mes població,
el futbol de la segona catalana
té sang ebrenca. Serà apassionant.

TONI ARASA
En més d’una ocasió he
destacat a persones que han
dedicat una part de la seua
vida a la informació esportiva.
Recordo a Francesc Granell
i Gabi Sanz, de Ràdio Móra
d’Ebre. També a Aniceto
Garcia, de Ràdio Amposta.
Palanques de Benicarló, o
Pepe Forner que fins fa poc
informava a Ràdio Ulldecona.
En clau tortosina, al seu dia
vaig recordar al mestre Odena.
Ja més recents, Ximo Rambla,
Josep Baubí, Enric Algueró i
Jesús Ferrando també foren o
són, com els anteriors citats,
referents en la informació. No
voldria oblidar-me de ningú
(parlo de quan jo era un crio)
però, en qualsevol cas, avui, el
record és per a Toni Arasa, que
ens va deixar dimecres. Recordo els programes, a Ràdio
Tortosa, quan era molt crític
si el partit ho requeria,;les
seues cròniques a la Veu del
Baix Ebre...i, sobre tot, que
va ser una persona activa i
implicada en diversos esports,
com l’handbol o el futbol sala,
escrivint fins i tot un llibre.
Des d’aquestes línies, el meu
homenatge i agraïment. Fins
sempre, Toni!

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Terrassa-Ascó,
Rapitenca-Manresa, Tortosa-Catllar, J i Maria-Batea, Olímpic-Aldeana, Catalònia-Flix, Roquetenc-Rapitenca, Benissanet-Arnes i
Amposta-Ebre E. Convidats: Ito (J i Maria) i Chema (Batea).

a Rapitenca va estar a punt
de donar la sorpresa, al
camp de la Muntanyesa (1-1).
L’equip rapitenc, en zona de descens, va estar molt posat en el
partit i es va avançar a la represa
amb el gol de Tornel. La Muntanyesa, que es jugava opcions
d’ascens, va insistir però no va
poder empatar fins que un penal
“molt dubtós”, segons els rapitencs, i que “va xiular l’assistent”,
va suposar l’empat. Una llàstima
perquè a darrera hora es van escapar dos punts que, tot i que la
situació és molt complicada, haguessin donat una mica de vida
a manca de tres jornades. Cas
de guanyar, la Rapitenca hagués
estat a sis punts de la zona de
permanència, quan en manquen

ITO GALVE,
DIUMENGE A MINUT
91, A CANAL TERRES
DE L’EBRE
Ito Galve, del Jesús i Maria, ja va
anunciar fa unes setmanes a Més
Ebre que en acabar la temporada deixarà el càrrec i el club. Ito
va aclarir que era per una qüestió de desgast i que considerava
que era el final d’una etapa. La
notícia va sobtar. Ito l’aclarirà
diumenge, com també altres temes de màxim interés. Amb Ito,

TERCERA DIVISIÓ
Terrassa-Ascó
diumenge 17 h

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Manresa
diumenge 12 h

DISSABTE

Pobla-Camarles 16h
Riudoms-M Nova 17h
Fernando Garcia.

nou. Hagués deixat algunes possibilitats, tot i que remotes. Ara
són 8 punts i el descens és més a
prop. Diumenge 12 h, la Rapitenca rebrà un Manresa que lluita per
l’ascens. La notícia, en l’actualitat
del club, és que Fernando Garcia
no seguirà com a secretari tècnic,
càrrec que ha exercit els darrers
mesos, quan va tornar al club.

Projecte de futbol base,
amb Nando Crespo
emà dissabte a les 12h a la
Biblioteca de Roquetes una
xerrada informàtiva adreçada
als pares de jugadors del futbol
base del CD Roquetenc, també
oberta als socis i aficionats.
L’objectiu és informar d’un nou
projecte que vol aplicar al club a
partir de la propera temporada i
que vol potenciar el futbol base.
Estaria encapçal.lat per l’exjugador Nando Crespo, que aprofitant la posada en marxa del camp

PROPERA JONADA

SEGONA CATALANA

CD ROQUETENC

D

17

de gespa artificial i més millores
que hi ha previstes a la zona de
l’estadi municipal de Roquetes,
vol crear una estructura de futbol
base en què els nens, a part dels
entrenaments habituals, també
tindrien sessions de tecnificació i
la possibilitat de fer classes de reforç escol.lar i idiomes que s’impartirien a les mateixes instal.lacions. Ahir ja va fer-se una primera
reunió. I demà serà la segona per
qui no va poder assistir-hi.
hi serà també Chema, tècnic
del Batea, i és que diumenge s’enfronten en un partit
apassionant, Batea i J i Maria.
Entre altres protagonistes del
programa, en aquest cas per
telefon, intervindrà Fernando
Garcia, que deixa la Rapitenca.

DIUMENGE

Torreforta-Reddis 12h
Vilaseca-Ulldecona 17h
La Sénia-Valls 17h
Gandesa-Canonja 17h
Ampolla-Vendrell 17h
Amposta-Pastoreta 17,45h
Tortosa-Catllar 18h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

Catalònia-Flix 16.30h
Olimpic-Aldeana 17h
Ametlla-la Cava 17h
Roquetenc-Rapitenca
18h
DIUMENGE

Alcanar-S Bàrbara 16.30h
J i Maria-Batea 17h
R Bítem-Masdenv. 17h
Corbera-Godall 17.30h
Perelló-S Jaume 17.30h
PLAY OFF ASCENS A 3A
DIUMENGE

Benissanet-Arnes 15.30 h
Amposta-Ebre E 15.30 h
COPA GRUP 1		
DIUMENGE

Ginestar-Catalònia 17h
Tivenys-Vilalba 17h
COPA GRUP 2		
DISSABTE

Fatarella-Xerta 17h

18
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SEGONA CATALANA

VICTÒRIA
El Tortosa no falla però L’Amposta salva un punt VITAL
L’ULLDECONA
el Catllar tampoc ho fa que acosta la salvació
GUANYA EL
E

l Tortosa no va fallar a
la Canonja (0-3). Però el
Catllar, segon i proper rival,
tampoc va fer-ho. Manté els 8
punts i en queden 9.
Amb el triomf, el Tortosa va fer
un cop de mà als equips ebrencs
que lluiten per fugir de les com,pensacions. Del partit, el tècnic
German deia que “va ser molt
complicat. Sobre tot la primera meitat quan la Canonja, que
també necessitava guanyar, va
jugar amb una intensitat molt
alta, al limit. I nosaltres no vam
estar del tot ben posats. A més,
al minut 40 ens vam quedar amb
deu per l’expulsió d’Uri. Malgrat
això, arran d’una jugada de Pol,

vam fer el 0-1. La represa, amb
deu, es preveia més complicada.
No obstant, no va ser així. Vam
estar molt ben posats i els jugadors es van entregar, així com els
que van entrar amb els canvis. El
0-2 de Sergi ens va donar molta força i Marc va fer el 0-3. Vam
tenir altres ocasions per ampliar
el marcador”. German afegia que
“el Catllar no va fallar i la distància
no s’ha reduït. Esperem poder-lo
guanyar diumenge i així mantenir
una mica d’esperança una setmana més”. El Tortosa segueix
treballant per al futur. Converses amb José Ramon de l’Ascó i
també amb un jove davanter que
està destacant a 3a catalana.

CF GANDESA

L

’Amposta va empatar al
camp del Reddis, amb un
golàs d’Arnau Beltran. Un punt
valuós per la permanència.
Xavi Cid, de l’Amposta: “va ser un
partit equilibrat contra un equip
que amb Ambrós a la banqueta, i amb els fitxatges que ha fet,
està molt Treballat. Amb el nivell
actual durant la lliga, no baixaria.
Després d’un inici amb dos avisos
del Reddis, nosaltres vam entrar
en el partit i vam tenir control del
joc, tot i que ells dominaven més
la pilota al seu camp. D’aquesta
manera, i sent més directes per
guanyar l’esquena de la seua defensa, vam tenir les opcions més
clares arran d’un córner i amb

TORREFORTA (4-1)

una acció de Carles i un tret de
Marc. A la represa, vam tornar a
tenir una ocasió, amb una jugada de Carles, però del 0-1 es va
passar a l’1-0 amb una falta a la
frontal de l’àrea. Vam passar uns
minuts de dubtes i, en un contra,
ens van fer el 2-0 amb un tret que
es va desviar i que es va enverinar
i va entrar per l’escaire. Vam fer
3 canvis i vam reaccionar. Jarbi
va marcar el 2-1 i vam tancar el
Reddis, amb noves opcions. Mereixiem l’empat i va arribar amb
un gran gol d’Arnau Beltran, des
de 25 metres. I encara vam tenir
l’opció pel 2-3. El punt és bo i
ara cal confirmar la permanència
contra la Pastoreta”.

CAT MÓRA LA NOVA

Seté triomf seguit del Gol d’or de Barrufet,
Gandesa, a l’Ampolla per la permanència
E

l Gandesa va golejar a
l’Ampolla (0-4). 7a victòria
seguida. L’Ampolla, de pega, (4
punts de 27).
Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla: “estem ara en aquesta dinàmica i poques coses surten
bé. Al primer minut, arran d’una
falta, que ells van traure ràpid,
el Gandesa es va avançar. Vam
reaccionar i que vam estar bé,
tot i no crear grans ocasions.
No obstant, al minut 45, un tret
des de fora de l’àrea de Josep
que semblava que no portava
perill, va ser el 0-2. Aquest gol
en la situació que estem, ens va
fer molt de mal. Ja a la represa

vam sortir amb una altra actitud
i, de penal, va arribar el 0-3 que
ja va sentenciar. Esperem poder
trencar la dinàmica en el proper
partit. El final de lliga no correspon amb la bona temporada que
s’ha fet”.
Alberto, del Gandesa: “va ser un
partit que vam començar bé,
amb el 0-1 i el control del joc, tot
i que el ritme va ser lent. El 0-2
abans del descans ens va donar
molta confiança i a la represa
vam jugar amb més intensitat.
Aviat vam fer el 0-3 i després
vam crear altres opcions, amb el
0-4. Destacar la mentalitat guanyadora que té l’equip ara”.

E

l Móra la Nova va fer un pas
de gegant per allunyar-se de
les compensacions en vèncer,
en afegit, el Vilaseca (3-2).
Nando Garcia, tècnic del Móra la
Nova: “victòria molt important.
Destacar l’esforç de tots els jugadors, el compromís que van tenir,
i també el suport de l’afició que va
encoratjar fins el final. El Vilaseca
és un equip que em va agradar a
la primera volta i que dissabte ens
va posar també moltes dificultats. Amb el que proposa sobre
el camp mereix estar més amunt
a la taula, però el futbol ja sé sap
que no reflecteix en ocasions el
joc amb resultats. Nosaltres cal

dir que ens vam avançar aviat,
amb gol de Jaume, amb assistència de Fuertes. Però amb els
minuts vam baixar i el Vilaseca
va dominar, fent l’empat i creant
altres situacions de perill. Malgrat
això, va ser Jaume amb un tret
espectacular el que va marcar el
2-1. A la represa, vam estar més
aplicats, amb més ajudes defensives. No obstant, arran d’una falta
en què el seu davanter, abans, es
va ajudar de la mà, va venir el 2-2.
El partit, en els darrers minuts, es
va obrir i en afegit va arribar el gol
de Barru, a la sortida d’un córner.
Un triomf treballat i que ens permet fer un pas avant”.

CAMARLES I LA
SÉNIA EMPATEN (1-1)

A la represa, el partit va obrir-se
i també es va trencar, amb opcions a les dues porteries, si bé
les darreres, més clares, van ser
de la Sénia per a poder guanyar.
Kiki, tècnic local, ha informat que
està avançada la seua renovació
amb el club camarlenc que, amb
7 punts de 9, s’ha allunyat de les
compensacions i lluita per ser
cinquè. La Sénia, amb l’empat
i els altres resultats de la jorna-

da, també s’allunya de la zona
delicada. Diumenge rebrà el
campió, el Valls, en cap de setmana festiu a la Sénia. El tècnic
Serrano destacava que “després
de moltes jornades, per anar
a Camarles, vam haver de fer
convocatòria ja que disposàvem de tota la plantilla. Òscar,
després de la lesió al peroné, ja
va jugar els 90 minuts. Contra el
Valls tindrem les baixes de Raul i

Labèrnia que van veure la groga
per protestar, quan estaven advertits. Tot i que és cap de setmana de fira, espero que l’equip
estigui fresc i que els jugadors
siguin responsables tant divendres com dissabte per poder
estar-hi en les millors condicions”. El tècnic afegia que “estic molt satisfet de la plantilla i
confio en mantenir-la per a la
pròxima temporada”.

Camarles i la Sénia van empatar (1-1). Rosales va avançar el
conjunt local que va començar
millor, tenint un parell d’opcions més. Però la Sénia, amb
els minuts, va gaudir de més
control de la pilota i va empatar amb una rematada de Capi.

Els tres punts eren vitals per
allunyar-se de les compensacions. I l’Ulldecona va assolir-los,
conra el Torreforta, equip en
descens (4-1). Carlos Gilabert,
tècnic de l’Ulldecona: “sabíem
que era un partit molt important
i he de destacar a tot l’equip
perquè va jugar amb molt de
compromís sent conscient
del que hi havia en joc. Cal dir
que el Torreforta, tot i la seua
situació, ens va posar dificultats, principalment en accions
d’estratègia ofensiva i ens va
crear molts problemes. De fet,
tot i que nosaltres abans de l’1-0
vam tenir un parell d’opcions, el
partit va estar incert fins que a la
represa vam marcar el 2-0, a la
sortida d’un córner. Fins llavors,
tot i estar ben posats, no vam
poder decidir. Amb el 2-0 ells
van baixar i nosaltres vam jugar
amb més seguretat fent dos
gols més i tenint altres opcions”.
Gilabert valorava “el treball de
l’equip. Amb aquestes dues
victòries seguides i els altres
resultats de la jornada hem fet
un gran pas per distanciar-nos
de la zona més compromesa. No
obstant, hem de seguir i acabar
d’apuntalar la permanència de
forma matemàtica per evitar les
places que poden ser perilloses pel tema de les possibles
compensacions”. L’Ulldecona, en
la propera jornada, visita el Vilaseca, després rebrà el Riudoms
i acabarà el campionat amb el
derbi a la Sénia.

equip

GF

GC PNTS

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

84
75
67
54
60
63
56
50
44
54
52
44
49
45
39
28
28
28

20
37
33
27
62
54
54
50
48
48
53
44
53
58
51
64
67
97

83
71
63
59
50
49
44
44
43
43
42
41
36
34
29
25
22
11
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TERCERA CATALANA
L’Aldeana reacciona i
frena el líder Perelló

El J. i Maria guanya a
Sant Jaume i és segon

E

E

l Perelló, líder, va poder fer
un cop d’autoritat a manca
de tres jornades, però l’Aldeana
va reaccionar i va empatar,
podent remuntar (1-1).
Els perellonencs, líders, es van
avançar a la primera meitat amb
un gol d’Eric Barberà. Durant els
primers 30 minuts van tenir el
control de la pilota, perquè l’Aldeana també li proposava. En el
darrer quart del primer temps,
l’Aldeana va fer un pas avant i va
igualar el partit, fent dues arribades, la més clara un tret de Jonatan. A la represa, d’entrada, el
Perelló va tornar a agafar el control del joc, fins que va quedar-se
amb deu. Llavors, en els darrers

20 minuts, els aldeans van assetjar la porteria rival tenint fins
a tres ocasions clares que va evitar Ròdenas. Va ser Raül Salvadó,
que feia poc que estava al camp,
qui va empatar rematant una
centrada excepcional de Robert.
Amb l’1-1 i un final trepidant, amb
Ródenas, porter visitant, crispant
amb les seues pèrdues de temps,
el Perelló va tenir la seua opció
amb una acció d’Iker i l’Aldeana
va disposar de la seua amb una
jugada que Villa. Queden tres
jornades i molt per decidir. El
Perelló tenia la baixa de Jack que
és dubte per diumenge vinent,
així com Jordi i Dani que es van
lesionar a l’Aldea.

CF BATEA

l J i Maria va guanyar a Sant
Jaume i, tot i no poder pujar,
és segon (0-1).
Joan Subirats, del Sant Jaume:
“penso que l’empat hagués estat
el més just en un partit que va ser
igualat i també travat. A nosaltres
ens va costar molt adaptar-nos.
Malgrat això, vam tenir un parell
de possibilitats amb faltes d’Edu
a la frontal de l’àrea. A la represa,
durant els primers 20 minuts, vam
estar molt millor, gaudint d’una
altra ocasió davant de porteria. Al
final, el partit va tornar a igualar-se
però no vam tenir sort en la jugada
del gol que ens vam fer en pròpia
porteria. Haurem de seguir sofrint
però el descens directe l’evita-

rem”. Ito Galve, del Jesús i Maria:
“vam començar bé amb una triple
ocasió claríssima. Després va haver un penal d’escàndol que no es
va xiular. El partit es va igualar i ja
a la represa, quan vam fer canvis
ofensius; va haver un altre penal,
a Oriol, que tampoc es va xiular.
El partit va estar travat però, arran
d’una falta lateral, Oriol va fer un
gol que ni la gent de Sant Jaume
sabia perquè s’anul.lava. Vam haver
de lluitar contra molts elements. Al
final, quan menys ho mereixiem,
va arribar el gol en pròpia porteria
d’Arderiu després d’una centrada
de Berbe. Triomf difícil en un derbi.
Diumenge afrontem un partit il.lusionant contra el Batea”.

OLÍMPIC

Triomf per tenir opcions, Imanol lidera el triomf
contra el Corbera
a Santa Bàrbara (1-3)
E

l Batea, després de dues
derrotes, va recuperar-se
contra el Corbera (5-2).
Segons Chema, del Batea: “vam
començar bé, amb molta intensitat i ordre: la primera mitja
hora fou molt bona, amb dos
gols i més opcions. Després ja
vam baixar i el partit es va igualar
fins el descans. A la represa vam
sortir adormits i en deu minuts
el Corbera va empatar. La sort
és que poc després vam aconseguir el 3-2. Ens vam recuperar
i vam tornar a jugar ben posats
amb fermesa defensiva i marcant dos gols, amb altres ocasions. 3 jornades però encara

queda molt per decidir”. Lucas,
darrer fitxatge, va fer dos gols.
Jorge Párraga, del Corbera: “a la
primera meitat no vam competir. El Batea ens va superar. El 2-0
era clar al descans. A la represa
vam reaccionar i vam competir,
empatant amb dos gols, en una
fase en què vam superar al rival.
No obstant, acte seguit, vam rebre el 3-2. Tot i intentar-ho, ja no
vam poder i el Batea va sentenciar amb dos gols més. Seguim
minvats com els darrers partits,
amb només 12 efectius. Buscarem, en la propera jornada, assegurar l’objectiu de no acabar en
les darreres quatre places”.

L

’Olimpic (7 victòries en 9
jornades) és un candidat a
l’ascens, a manca de 3 jornades.
Va guanyar a S. Bàrbara, rival
directe (1-3).
El Santa, amb dues derrotes seguides, es distancia de les dues
primeres places.
El partit va començar igualat,
sense un clar dominador. Arran
d’una bona jugada dels visitants
al centre del camp, amb passada a l’espai, el pichichi Imanol va
obrir el partit amb el 0-1. El Santa
Bàrbara va reaccionar i va tenir un
parell de possibilitats. Ja a poc del
descans, d’un gol anul.lat a Imanol, que hagués estat el 0-2, es va

passar, a la jugada següent, a l’11, amb una canonada de Saul des
de fora de l’àrea.
A la represa, el Santa Bàrbara va
pressionar més amunt i va tenir
un parell d’opcions, molt clares.
No obstant, arran d’un llançament de banda, en què els locals
no van estar ben col.locats en
defensa, gran acció visitant amb
tres tocs i culminació d’Imanol
que va suposar l’1-2. El Santa va
intentar-ho a la desesperada però
al final, amb el duel trencat, una
contra visitant va suposar l’1-3 i
la sentència a la victòria dels morencs que van fer un pas avant en
la lluita.

LA CAVA SUPERA EL
CATALÒNIA (4-2)

patar. Però a la represa, Ferran i
Edgar van posar terra de per mig
entre els dos equips. Lluís Espinach va reduir distàncies però
la Cava, que va reclamar dos
penals, va sentenciar amb gol
d’Edgar. La Cava millora després
del darrer resultat mentre que
el Catalònia, amb dues derrotes seguides, es distancia de la
zona d’ascens. Juanjo Agustin,
tècnic del Catalònia, admetia

que “vam estar massa imprecisos en l’aspecte defensiu i també amb l’ofensiu. La manca de
fermesa en algunes jugades les
vam pagar cares perquè la Cava
va aprofitar-les. Sobre tot a l’inici de la segona meitat, vam acusar-ho quan vam rebre dos gols
en pocs minuts. Amb el 3-1, vam
fer el 3-2 i vam tenir ocasions,
sense encert, per haver pogut
empatar. També dir que vam ar-

riscar i la Cava va tenir les seues possibilitats, sentenciant
amb el 4-2. Va ser una jornada
marcada per les baixes. No és
una excusa però al centre del
camp vam estar un xic minvats
en aquest sentit. Ara ens distanciem de les places de dalt
però seguirem lluitant, buscant
ja jugar més tranquils”. El Cata
rebrà demà un Flix, que s’ho
jugarà tot.

La Cava va guanyar el Catalònia (4-2) en un partit en què va
oferir la millor versió, després
de caure contra el Corbera
el dimecres anterior en jornada de recuperació. Ferran
va avançar el conjunt cavero
mentre Aleix, de penal, va em-

19

EL FLIX NO
FALLA
VA GUANYAR EL
ROQUETENC (3-1)
El Flix va guanyar el Roquetenc i segueix a la pomada, a
dos punts de la segona plaça
i tres del líder (3-1). Segons
Narcís Labòria, del Flix, “va
ser un partit en què aviat
ens vam posar amb el 2-0 i
que vam tenir prou controlat,
amb un parell d’opcions més,
evitades pel seu porter, que
en una d’elles es va lesionar. A
la represa va sortir Iniesta que
també va estar força encertat. Ja als darrers minuts, el
Roquetenc va marcar el 2-1 i el
partit es va ajustar però la clau
fou que poc després vam fer
el 3-1 que sentenciava, tenint
encara una opció amb un gol
anul.lat a Luis”. Narcís afegia
que “seguim amb opcions i
lluitarem fins el final”. Didac és
baixa i Dani Robles, per lesió, i
el porter Marc, per feina, seran
dubte pel duel a la Santa Creu
on els flixancos no poden fallar
contra un Cata que voldrà
esgotar les seues possibilitats.
Miquel Campos, cap del premsa del Roquetenc: “el partit
es va complicar aviat, quan
al quart d’hora ja anàvem
2-0. Malgrat això i les baixes,
l’equip va seguir lluitant, evitant Marc Andreu les opcions.
A la represa es va seguir intentant davant d’un Flix que va
gestionar bé l’avantatge. Al 85
vam fer el gol però acte seguit
ens van marcar el 3-1 que va
sentenciar. En afegit, al Flix se
li va anul.lar un gol”.

equip

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

GF

83
70
72
65
81
68
54
52
48
62
66
70
40
45
48
40
45
16

GC PNTS

47
40
47
42
52
45
35
38
40
50
49
54
47
44
69
61
78
187

57
56
55
54
53
53
52
51
50
45
44
41
41
39
35
27
24
0
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TERCERA CATALANA
El Masdenverge remunta El R-Bítem guanya
l’Ametlla i s’enlaira
contra el Godall (3-2)
E

l Masdenverge va remuntar
contra el Godall i manté
l’esperança per salvar-se (3-2).
Gerard Capera, del Masdenverge: “no vam començar bé i als
primers 15 minuts, el Godall ens
va passar per sobre, amb 3 davanters despenjats dalt que ens
van fer mal. Es van avançar amb
el 0-2. Vam fer un retoc tàctic per
igualar el partit i penso que fins
el descans vam aconseguir-ho,
marcant Rodrigo, després d’una
passada de Ronaldo, l’1-2. A la
represa vam sortir amb un 3-43 per a poder crear superioritats
numèriques al centre del camp, i
així vam poder tenir domini i fer
arribades, que van suposar oca-

sions i, al final, el 3-2. Penso que
vam superar el Godall a la segona
meitat, tot i la incertesa del marcador i alguna acció seua a pilota aturada. Seguirem lluitant per
tenir opcions fins el final”. Robert
Avinyó, del Godall: “vam començar molt bé, dominant i fent dos
gols, amb altres ocasions per
ampliar el marcador. Després el
partit va igualar-se i ells ens van
fer l’1-2, abans del descans. A la
represa, vam tornar a dominar
fins que va arribar el penal, per a
mi injust, que fou el 2-2. El Masdenverge va posar més intensitat
i ritme a la segona meitat i al final
va marcar el 3-2 i es va endur la
victòria”.

E

l R. Bítem, amb 4 victòries
seguides, reacciona. Va
golejar l’Ametlla (4-0).
David Garcia, del R. Bítem: “vam
fer una molt bona primera meitat, avançant-nos amb dos gols
d’Emili, en accions similars, amb
internades de Kevin. Amb el 2-0
va haver una jugada clau amb un
penal que Reolid, el nostre porter, va aturar. L’Ametlla va tenir
una altra ocasió que va evitar Reolid. Del possible 2-1 es va passar
al 3-0 arran d’un gran gol de Jotam, en una jugada amb Emili. A
la represa ens vam defensar bé i
no vam passar angúnies, marcant
el 4-0 ja al final. Molt content per
l’equip perquè la feina ara es veu

reflectida amb una bona dinàmica”. Josep Ma Rovira, de l’Ametlla: “a la primera meitet el 3-0 va
ser massa càstig. Amb el 2-0 vam
fallar un penal i el seu porter va
estar molt bé en altres jugades en
què nosaltres vam poder marcar.
Del 2-1 vam passar al 3-0. No
havíem jugat malament i havíem
tingut possessió de pilota i també
ocasions. Amb les mateixes, ells
van fer 3 gols i nosaltres cap. A
la represa, vam intentar-ho però
ens vam quedar amb deu i ja no
va haver opció. Al final, amb un
gran gol, ells van marcar el 4-0.
No dic que el R. Bítem no va merèixer la victòria però el resultat
va ser massa abultat”.

FASE D’ASCENS A 3A
L’Ebre Escola celebra
l’ascens a Tercera
L

’Ebre Escola va celebrar
l’ascens en empatar contra
el Benissanet (0-0)
El partit va ser igualat amb un
Benissanet que va ser qui va avisar primer, amb les primeres arribades i un penal no xiulat. Amb
els minuts, els locals van igualar
la confrontació, amb una ocasió
clara que va evitar Gallego, porter visitant. Els locals també van
reclamar un penal, a Pep Montesó. Els de l’Ebre Escola van acusar l’exigència del partit i van jugar un xic precipitats, sent massa
directes. I el Benissanet, ben
aplicat en el seu plantejament,
amb les línies molt juntes i no

deixant molts espais a l’esquena
de la seua defensa, va anar, ja a
la represa, creixent en el partit, disposant Ricard d’una gran
oportunitat davant d’Izan, porter
local. L’Ebre va tenir un parell de
possibilitats, amb un tret de Pep
i un altre d’Annas. Però la precipitació i el neguit van envadir
l’equip local i ja als darrers minuts, una cessió erronia al porter
Izan va significar una gran ocasió
per al visitant Pol Bladé que es
va quedar sol davant del porter
local. La doble rematada va ser
evitada per Izan i per Pellisa, sota
els pals. Amb l’empat, l’Ebre va
celebrar un ascens històric.

CENTENARI
CF SANTA BÀRBARA

es va fer homenatge a la plantilla
de la campanya 77-78 que va assolir l’ascens, per primer cop, a la
Primera regional. Va ser una tarda plena d’emocions, amb protagonistes d’aquelles mítiques
campanyes. Els parlaments i els
records “als que ja no estan entre
nosaltres” van comportar grans
moments emocionals. La propera cita, amb un acte del centenari, serà el dia 18 de maig.

Dissabte, abans del partit entre
el S. Bàrbara i l’Olímpic es va
viure un altre acte del centenari
del club planer. Es va fer un homenatge a la plantilla de la temporada 73/74 que va aconseguir
el primer ascens en la història, a
la Segona regional. Així mateix,

Ascens en joc per Arnes
i Amposta, diumenge
A

rnes i Amposta B van
empatar sense gols en un
duel marcat per la igualtat i
per respecte i també per la por
a perdre.
Amb l’empat, tots dos equips es
jugaran la plaça d’ascens diumenge vinent. Els arnerols al
camp d’un Benissanet, que fou
el campió de la primera fase, i
que lluitarà en el darrer partit del
play-Off per poder ser tercer de
la lligueta (podent esperar que
aquesta pugui tenir premi). Els
arnerols, amb un triomf, assegurarien l’ascens. L’Amposta, que
rebrà l’Ebre Escola, equip que ha
pujat, haurà de guanyar i esperar

que punxe l’Arnes a Benissanet.
net. Els dos partits de la propera
i darrera jornada del play Off es
jugaran diumenge (15.30 hores).
Hi ha una plaça d’ascens directe
per a decidir. Diumenge la tarde
tindrem la resposta.
D’altra banda, de la Copa Terres
de l’Ebre, comentar que també
es disputarà la darrera jornada.
Els dos primers de cada grup, de
cada lligueta, disputaran la final.
Al grup 1 el Vilalba depèn d’ell
però Ginestar i, fins i tot Catalònia, tenen encara opcions. Al
grup 2, el Xerta en tindria prou
amb l’empat a la Fatarella. Si
perd, el campió seria la Cava.

FILIAL
RAPITENC
RAPITENCA,
CANDIDAT
ENCOBERT?
La Rapitenca B guanyava, en la
jornada passada, el cuer l’Alcanar
7-0 quan el partit es va haver
de suspendre a la represa per
manca d’efectius dels canareus.
D’aquesta forma, els rapitencs
sumen 53 punts, a tres de la
segona plaça i a quatre del líder.
Queden 3 jornades, i els rapitencs
tenen opcions de fer la promoció. No obstant, si es consuma
el descens del primer equip, el
filial rapitenc no podria pujar.
Per tant, una altra incògnita que
cal afegir a la del Jesús i Maria si
queda segon, perquè tampoc pot
pujar. Els rapitencs visiten demà
el Roquetenc, rebran el Catalònia
i acabaran a l’Ametlla. Dels sis
primers, Flix i Rapitenca B són
els que no s’enfronten contra cap
rival de les primeres places. Els
altres sí que ho han de fer.

FASE D’ASCENS
Arnes-Ebre E

0-1

Benissanet-Amposta 1-2
equip

GF

GC PNTS

1. Ebre

7

3

10

2. Arnes

7

6

7

3. Amposta

8

6

7

4. Benissanet

3

10

4

COPA TE. GRUP 1
Catalònia-Tivenys

3-0

Vilalba-Ginestar

6-1

equip

GF

GC PNTS

1. Vilalba

14

10

9

2. Ginestar

16

15

9

3. Catalònia

12

11

7

4. Tivenys

10

16

4

COPA TE. GRUP 2
La Cava-Fatarella

1-1

(Deltebre retirat)

equip

GF

GC PNTS

1. Xerta

13

4

12

2. La Cava

11

6

10

3. Fatarella

9

8

7
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POLIESPORTIU
Club Patí l’Aldea,
orgull aldeà i ebrenc

Més de 200 nedadors van competir dissabte passat a la Final
Territorial de Natació dels Jocs
Esportius de les Terres de l’Ebre.
La jornada, desenvolupada per
primera vegada al complex Win
de Tortosa, va reunir als millors
nedadors ebrencs de les fases
comarcals repartits en prop de
quasi cinquanta sèries.

HANDBOL
AMPOSTA
RESULTATS CAP DE SETMANA
CADET FEMENÍ. CH. Amposta
“Naturebre” 28 - CE. Molins de
Rey 20. INFANTIL FEMENÍ: CH.
Balsareny 11 - CH. Amposta 17
INFANTIL MASCULÍ: CH. Amposta 22 - Sant Martí Voramar
19
ALEVÍ MIXT: CH. Amposta 7 Handbol Egara 9		

CENTRE ESPORTS
TORTOSA
Resultats. Infantil Femení: Centre Esports Tortosa-Montmeló
22-21. Infantil Masculí: Horta
Verd-CET 19-26. Cadet Masculí:
Vilamajor-CET 40-34; Sènior
Femení: CET-S Joan Despí 32-25.
Amb aquest resultat les tortosines es posen líders a falta de
tres jornades per acabar la segona fase i amb opcions de poder
arribar a les fases d’ascens. Sènior masculí: CET-Palautordera
35-24. La victòria no serveix per
mantenir la categoria, però els
tortosins apuraran fins l’última
oportunitat.
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N

ou èxit per al Club Patí
l’Aldea, bronze en la
modalitat de Grups Xou petits,
a l’Europeu de patinatge
artístic, que es disputava a
la ciutat italiana de Reggio
Emilia, amb la presència dels
millors grups del continent.

El grup segueix acumulant èxits;
arribava a Itàlia després del seu
triomf en el Campionat de Catalunya i d’Espanya, després
d’haver aconseguit l’any passat
la medalla de bronze al Mundial
e-Captif, i la de plata a l’Europeu.

SB Hotels presenta un
projecte cicloturista

S

B Hotels ha presentat el
seu projecte cicloturista
de la mà de l’ex ciclista
professional Joseba Beloki.
SB HOTELS AND BIKE és una
marca que engloba els serveis
de la cadena orientats als ciclistes, ja siguin equips professionals, amateurs o famílies.
“Estem treballant per posicionar

Terres de l’Ebre com un destí
altament atractiu pels ciclistes”,
explica Marc Alado, conseller
delegat de SB Hotels. “Tenim
uns recursos naturals únics,
però no hi havia un hotel amb
sensibilitat ciclista al territori.
Ara ja tenim l’hotel boutique del
cicloturisme”, afegeix Alado. A
la foto, Beloki amb Alado.

Fase final de volei, a
Roquetes, des d’avui

Cursos de l’Associació
Esportiva Jordi Pitarque

A

L

vui divendres comença
la fase d’ascens a Segona
divisió masculina, a Roquetes.
El sènior del Volei Roquetes jugarà avui divendres a les 12 h el
primer partit. I a les 20 h, el segon per a poder passar a les semifinals de demà. “Màxim suport
a l’equip que ja ha fet història i
que en podria fer més encara”.
Pel que fa a la jornada passada, el
sènior masculí va jugar dos partits diumenge, a Montserrat (1-3)
i a la pista del Barça, on va perdre
3-0 però arribant amb opcions a
finals dels sets. El juvenil masculí
va guanyar 3-1 contra el líder, els
Monjos. El juvenil i el cadet femenins van perdre per 3-0 da-

vant el CV Sant Cugat en partits
en què portaven nombroses baixes. L’infantil femení va vèncer a
Cunit 0-3.

’Associació Esportiva
Jordi PitarqueCeprià, en
col·laboració amb el projecte
Terres de l’Ebre,territori
cardiosaludable i d’accés
lliure a la desfibril·lació,
ofereix cursos subvencionats,
acreditats de formació en
suport bàsic (SVB) i DEA amb
capacitat per a 8 alumnes
cadascun.
El primer curs va tenir lloc el passat 23 de març a l’edifici de les
Delegacions Territorials de les
Terres de l’Ebre, amb una durada
de 6 hores.
El segon curs es realitzarà el pròxim 11 de maig al Centre Cívic de
l’Ampolla.A més, està previst rea-

Ali Fathi i Sandra Vidiella 10000 i 5000
del Perelló
guanyen a Ulldecona
A

li Fathi i Sandra Vidiella
es van imposar als 10
Km d’Ulldecona, 3a prova del
circuit Running Series.
Una cursa amb cent-trenta participants. Destacar la Luci Galve
i la Mónica Llambrich que van

córrer la cursa juntes, mostrant
que córrer no és només competir, si no també companyerisme.
La propera cita, al Perelló, el dia
19, amb la distància curta de 5
quilòmetres i la llarga de 10.
(ebredigital)

E

l Perelló, escenari de la
quarta prova del Running
Series, el dia 19 de maig.		
2 distàncies, 10000 i 5000 m.
Més info: http://www.elperello.
cat/esports/10000-i-5000-delperello-19052019.

litzar-ne un a cada capital de comarca. En cas de voler inscriure’s
per realitzar el curs, es pot contactar amb el Consell Esportiu de
les Terres de l’Ebre o la representació Territorial de l’Esport de la
Generalitat.
L’Associació Esportiva Jordi PitarqueCeprià va ser fundada
amb l’objectiu de lluitar contra les malalties cardiovasculars
que afecten els esportistes i que
poden arribar a provocar morts
sobtades.
Amb aquest objectiu, l’entitat realitza diferents activitats relacionades amb el món de l’esport i es
basa en tres drets característics
bàsics: l’esport, els nens i el cor.

22

esports

DIARI MÉS EBRE • dijous, 10 de maig / 2019

EBRE ESCOLA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

EQUIP DE LA JORNADA
ERIC FORNÓS

IMANOL

(la Cava)

(Olimpic)
ROVIRA
(Ulldecona)

GUIU
(Móra Nova)

ROGER RIUS
(J i Maria)

REOLID

JERVINYO

(R Bítem)

(Amposta)
PERE JORDÀ
(Flix)

MATA

VILANOVA

(Rapitenca)

(Batea)

(Tortosa)

GUEROLA

RODRIGO

(Gandesa)

(Masdenverge)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Tècnics renovats: Enric (Ampolla), German (Tortosa), Kiki
(Camarles) i Serrano (La Sénia). Negociacions amb Xavi
Cid (Amposta). A Móra la Nova
volen que segueixi Nando. A
la Rapitenca, fumata blanca:
Ramon i Subi. A Gandesa han
de parlar amb Alberto. I Carlos Gilabert (Ulldecona) ha de
seure amb la junta actual o
amb la futura. A la tercera catalana hi haurà bastants canvis.
· Al Catllar, en principi, volien
renunciar a la 1a catalana i només jugar la promoció, però
estan en negociacions amb un
espònsor que cobriria les despeses si puja a la 1 catalana.
· El Jesús i Maria vol promocionar i no ho podrà fer per estar
sancionat sense poder pujar.
La federació no els deixarà jugar la promoció.
· Aquest és l’equip bàsic de
l’Ebre Escola, nou equip de
3a catalana: Izan, Eric, Pellisa,
Bausells, Artem, Robert, Cirera,
Guillaume, Annas i Pep Montesó, edat mitjana 21. En les
anteriors temporades va quedar en els llocs 7, 10 i dues vegades l’11. Un deu per a aquest
equip que dóna exemple per
integrar a joves jugadors de
Tortosa, tot el contrari que el
CD Tortosa que no té filial des
de fa 35 anys. I ull a la dada, els
de l’Ebre Escola no cobren.
· Això hauria de passar en tots
els partits: el míster de l’Aldeana, Bartolo, i Molinos, del
Perelló, van fer una cervesa al

MARC GARCIA

· Calendari dels equips per les

finalitzar el partit, diumenge.
· Marc Romera presentarà la
dimissió al final de temporada com a president del Mora
nova, decisió sorprenent.
· L’Arnes, per al partit de diumenge passat, es va concentrar al Vilar Rural, des del dissabte a les 19 hores: sopar,
dormir, esmorzar, xerrada,
visualització de vídeos de partits, fisio, dinar i a les 15 hores
del diumenge l’equip va anar al
camp (2 hores i mitja abans del
partit).
· Qui serà el míster del filial de
la Rapitenca la propera temporada? Carlos Rodríguez,
Teixidó....Parra estava a l’agenda però ha renovat amb el
Santa Bàrbara.
· Guillermo Camarero podria
ser entrenador d’un equip de
2a catalana després del seu
pas per la Rapitenca.
· Fernando Garcia ha deixat el
càrrec en la secretaria tècnica
de la Rapitenca que en els últims mesos va tornar a exercir.
La pregunta és: quan tornarà?.
· Dada terrorífica: dels 28 entrenadors ebrencs fins a la 3a
catalana, 22 només porten
una temporada.
· L’aposta va guanyar-la Michel. L’Ascó militarà a la tercera
catalana la propera temporada i ull que podria no estar
enquadrat en algun grup de
Tarragona.
· Cada vegada el factor camp,
jugar a casa o fora, és menys
Influent. En les primeres 28

jornades de lliga de la primera divisió, els equips visitants
portaven 80 victòries davant
les 115 locals. Amb aquesta
mateixa quantitat de partits,
l’any 1978 només s’havien
donat 41 triomfs foranis front
als 154 dels amfitrions. En
aquests 40 anys, el 2 de les
travesses ha passat de suposar un 15% a gairebé un 30%.
Ara hi ha millors àrbitres, més
preparats
psicològicament
per xiular amb pressió.
· Ito deixa el Jesús i Maria
com a secretari tècnic. En
una conversa informal, algú
del CD la Cava va poder parlar amb ell per al futur. Jo el
veig com a futur president de
l’Ampolla en els pròxims anys.
· La Rapitenca, la propera temporada, podria tenir
7 equips en les preferents, 1
juvenil, 2 cadets, 2 infantils, 1
aleví i 1 benjamí.
· Ull a la dada: a les nostres
terres hi ha 36 clubs i només
21 tenen equip juvenil.
· Un bon debat en el programa de Michel, Minut 91, seria
amb tres expresidents, de
l’Amposta, Tortosa i Rapitenca, Tarrazona, Artur i Ramon.

· Roda de Barà, Bonavista i Borges seran nous equips de la
segona catalana i el Montblanc
promocionarà amb el segon
classificat del grup ebrenc.

· Per a quan una trobada de
tots els entrenadors ebrencs
amb un gran sopar i una gran
tertúlia de futbol?.

compensacions (descens):
AMPOSTA: Pastoreta, Vendrell i Torreforta. CANONJA:,
Gandesa, Ampolla i Vendrell
LA SÉNIA: Valls, Móra la Nova
i Ulldecona. ULLDECONA: Vilaseca, Riudoms i La Sénia
POBLA: Camarles, Valls i
Móra Nova. MÓRA LA NOVA,
Riudoms, La Sénia i Pobla.
· Aquesta setmana el Tortosa
va fer un gran favor al futbol
ebrenc en guanyar a la Canonja. Si la propera propera
jornada guanya el Gandesa a
la Canonja, La Sénia, Ulldecona i Móra la Nova estaran
salvats. A la Canonja només li
serveix la victòria i encara que

guanyés, ha de fer-ho també
en els dos últims partits amb
la qual cosa es confirmarà la
meu teoria, que vaig dir abans
de començar la temporada,
que no baixaria ni un equip
ebrenc. La Sénia i Ulldecona,
com els dos s’han d’enfrontar,
un dels dos ja està salvat. El
mateix passa a la confrontació entre el Móra la Nova i la
Sénia: tots dos han de jugar
en la jornada 33. Possibilitats
de salvar-se tots els equips
ebrencs: 95%
· Va tornar Dilla a Gandesa i
en 10 partits, ja ha fet nou
gols i ja és el segon golejador
de l’equip i el diumenge marcarà un altre gol segur.

TERCERA EN OFF
· Calendari per l’ascens:
PERELLÓ: Sant Jaume, Batea
i Godall. BATEA: Jesús i Maria,
Perelló i Olímpic. 
CATALÒNIA
Flix, Rapitenca B i Santa Bàrbara. ALDEANA: Olímpic, Alcanar
i Roquetenc. FLIX: Catalònia,
Ametlla i R-Bítem. OLIMPIC:
Aldeana, Sant Jaume i Batea.
S BÀRBARA: Alcanar, Roquetenc i Catalònia. JESÚS I MARIA: Batea, Godall i Corbera.
RAPITENCA B: Roquetenc, Catalònia i Ametlla.
· Així podria quedar la jornada
34: Perelló i Flix 63 punts, Jesus i Maria i Batea, 62, Olimpic
60 Aldeana 60, Santa Bàrbara i
Rapitenca B 59, Aldeana i Catalònia 58. Cada setmana actualitzare aquesta classificació.

· L’Alcanar, limitat d’efectius
contra la Rapitenca. només
tenia 7 jugadors i en la segona
part no van saltar al camp per
tenir un jugador lesionat.
· Gran notícia per als descensos: si la Canonja perd a Gandesa només baixarien 2 equips
i poden ascendir 3 equips de
4a si puja el que promociona.
· Tres golejadors de 3 catalana
Luis Garcia, Uri i Imanol, dos
d’ells és gairebé segur que no
seguiran en els seus equips i un
ja està fitxat.
· Els vells rokeros sempre estan. Entre Emili i Jota tres gols,
la pregunta del milió és si renovaran?
· La Cava ha marcat 62 gols. 37
entre Ferran i Edgar.

serveis
I M M O B I L I À R I A
SOLAR EN
VENTA

/ /

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

CON PROYECTO
POSIBILIDAD
DE PERMUTA

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

C/ ST. MADRONA ,
7 (RIBARROJA)
PARA CONSTRUIR

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

7 VIVIENDAS,
10 PARKINGS,
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

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

ENCUENTRA
TU PAREJA

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

COMPRO

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

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

S E R V E I S

695 410 052

COMPRO VEHICLES,

WWW.YOTOO.ES

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA
PENEDES

VOLS

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

MOBLES I ESTRIS
ANTICS.

PAGAMENT
AL COMPTAT

691 30 2 2 41
OFERTa

20€

anunciar-te
Aquest és el teu
espai privilegiat de

R E L A X

Aquest és el teu
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

amb experiència dins del
sector, per incorporació
immediata.

TELF. 677 005 695

/ /

VOLS ANUNCIAR-TE?

EmpresA
del sector
d’automoció,
precisa
mecànic

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES INDIVIDUALES, TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

TEL. 615 24 66 99

ES LLOGA
PÀRQUING:
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ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

PUBLICITAT
977 279 290
NO T'HO PENSIS
Màxima serietat. Pere
MÉS!
XXX XXX XXX
tlf: 686 979 513

639 594 527

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

XXX XXX XXX

617 888 344
àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Amb el Sol, Mercuri
i Urà transitant pel
sector de l’economia, sents que has
de reorganitzar les
finances. Gestions
administratives, vinculades a l’obtenció
d’ingressos.

balança
24/09 al 23/10
El trànsit de Venus
pel teu sector VII,
brinda l’oportunitat
de conèixer persones que poden aportar punts de vista
diferents, alliberadors i enriquidors, a
la teva vida.

cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Disposes de bones
eines per assolir els
reptes que et proposis, sobretot els
materials. La paciència habitualment, ve
acompanyada d’una
percepció més profunda de les coses.

El bon aspecte de
Venus al sector
XI, amb Mart, pot
fer que sentis una
especial atracció per
una persona del teu
cercle d’amistats.
Mart t’impulsa a
tenir la iniciativa.

Mart, transitant
pel teu sector XII,
i amb oposició a
Júpiter que passa
per la teva Casa VI,
pot fer que sentis
que has de millorar
el descans i alguns
hàbits de salut.

El Sol, en trànsit
per la teva Casa X,
i ben recolzat per
Saturn i Plutó, pot
impulsar una etapa
de creixement
professional i de
millor definició dels
objectius.

Tant si vols, com
si no, sembla que
les circumstàncies
et porten a deixar
enrere alguns
patrons obsolets i a
adquirir-ne de nous,
per millorar la teva
filosofia de vida.

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

Hi ha alguna cosa
que no has acabat
de comprendre i et
pots trobar donant-li
massa voltes. No
sempre podem
entendre el que ha
passat, sobretot si no
depèn de nosaltres.

Pots sentir que vius
una situació que ja
creies superada,
amb aquest Júpiter
retrògrad. Si bé, és
cert que et poden
posar a prova, agafa-ho com una nova
oportunitat.

Mart, transitant pel
sector de la salut,
demana que posis
atenció en els hàbits i en com gestiones el teu dia a
dia. Potser cal una
millora i renovació,
en aquest sentit.

Urà, el regent
del teu signe, ha
tingut contacte amb
Mercuri i això pot
haver propiciat que
expressis les teves
idees sense por. Dies
amb més viatges i
desplaçaments.

Júpiter transitant
per la teva Casa X,
i en estat de retrogradació, inclina
a revalorar algun
projecte o a esperar
alguna resolució de
tipus legal, vinculada al sector.

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

SEGELL
INFOPARTICIPA
CINTA PASCUAL
ANOVA
LA TRANSPARÈNCIA
VICEPRESIDENTA
EN
LA COMUNICACIÓ
DE FOMENT
DEL TREBALL
L

a Presidenta d’ACRA
s’incorpora a la Junta
Directiva en el marc de la
reestructuració de la patronal
La Junta Directiva de Foment del
Treball va culminar el passat 6 de
maig la seva reorganització per
encarar definitivament una nova
etapa amb la prioritat de reforçar
la seva acció de lobby, incrementar la representació territorial en la presa de decisions de
la institució i facilitar la gestió de
serveis als associats. Amb els nomenaments realitzats per la Junta Directiva, es dota els Òrgans
de Govern i Assessors de Foment
del Treball dels recursos necessaris per avançar i consolidar
aquesta institució com una patronal més representativa -que
integra grans, mitjanes, petites,
microempreses i autònoms-,
més eficaç -en la defensa i promoció dels interessos empresarials, de l’economia productiva
davant les administracions públiques, catalanes, espanyoles
i europees; i davant els poders
executius, legislatius i, si cal, judicials-; més útil -a la prestació de
serveis a les empreses i als empresaris-, més autònoma econòmicament -que depengui només
de les quotes als afiliats- i, en
definitiva, un Foment del Treball
més gran i més fort.
Per aconseguir això, la Junta Directiva ha ampliat fins a catorze
les vicepresidències de Foment
en incorporar els presidents de
les organitzacions territorials de
Barcelona, 
Girona, Tarragona i
Lleida, les dues comissionades
(la de Digitalització i Innovació, i
la de Valors, Ètica i Compromís),
el president de la Cecot, que recupera així la posició després de
la reincorporació de la patronal
vallesana a Foment, i el president
de la Comissió Internacional de
Foment del Treball. De la mateixa manera, s’ha aprovat el nomenament de quatre consellers
assessors de “Public Affairs” que
confirmen la missió prioritària de
Foment com a lobby davant l’ad-

ministració pública en la defensa dels interessos empresarials.
Els quatre consellers de “Public
Affairs” incorporen una intensa
trajectòria professional i són profunds coneixedors dels processos legislatius i dels reguladors
dels diferents sectors econòmics
de l’activitat empresarial.

La presidenta d‘ACRA, Cinta
Pascual, ha sigut escollida nova
vicepresidenta de Foment del
Treball en el marc d‘una reestructuració executiva d‘aquesta
patronal. Pascual ocuparà el càrrec de Comissionada de Valors,
Ètica i Compromís, posició des
de la qual defensarà els intere-

ssos d‘ACRA i del sector d‘atenció a les persones. Amb aquest
nomenament es culmina una remodelació que prèviament havia inclòs la creació d‘una nova
Comissió d‘Atenció a les Persones, de Salut i Social, inèdita
fins ara entre els grups de treball
d‘aquesta patronal.

“OCUPARÀ
EL CÀRREC DE
COMISSIONADA
DE VALORS, ÈTICA
I COMPROMÍS,
POSICIÓ DES
DE LA QUAL
DEFENSARÀ ELS
INTERESSOS
D’ACRA I
DEL SECTOR
D’ATENCIÓ A LES
PERSONES”

