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«Compte enrere per al 26-M»

DEBATS 
Canal Terres de l’Ebre ofereix 
els debats per a les alcaldies 
ebrenques, amb els candidats 
amb representació al consistori. 
Així mateix, també transmet 
els que es fan, organitzats pel 
Col.legi de Periodistes, a cada 
capital de comarca. Dimecres va 
ser el de Tortosa (a la imatge). El 
proper serà a Amposta, dilluns
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Edita: Eleccions municipals: 
termòmetre de la realitat de país i de territori
El 26 de maig, amb les 

municipals i la renovació de 
la Cambra Europea a Brussel·les 
també tindrà, de retruc, molt 
a veure amb la continuïtat o 
renovació de la presidència dels 
Consells Comarcals i, també en 
la presidència de la Diputació 
de Tarragona.
Així que aquestes eleccions són 
de vital importància pel nostre 
territori, i tots i totes ens hem de 
sentir partícips del futur de les 
nostres terres. Segons aconse-
llava  Dwight  D. Eisenhower “La 
política hauria de ser la professió, 
a temps parcial, de tot ciutadà”. 
Aquest és un moment crucial pels 
ebrencs i ebrenques. Per què? En 
general molts dels nostres mu-
nicipis estan patint una despo-
blació que demostra una immo-
bilitat entre els recursos locals, 
l’empresa, la indústria... així que 
s’haurà de tenir en compte les in-
teraccions entre les decisions que 
prenen els candidats/es, que, de 
bona fe, i per fer front a un proble-
ma específic, no valoraran a llarg 

termini les conseqüències i canvis 
en la vida dels residents i de les 
activitats on s’aplicaran aquestes 
decisions. És important vincular el 
propi municipi  amb un projecte 
de territori per tenir un reequilibri 
territorial, per millorar les infra-
estructures i els sistemes de co-
municació i que cada territori faci 
una relació de les seves fortaleses 
i oportunitats perquè és clau per 
treure partit d’allò que ja tenim per 
aprofitar les oportunitats que es 
presenten. L’aliança entre els mu-
nicipis és molt valuosa a l’hora de 
presentar projectes per implantar 
noves indústries, per tant caldrà 
mancomunar els esforços per 
captar inversions. És important 
que el territori es posicioni, però 
primer hem de saber que volem 
ser, i, de manera conjunta anar a 
buscar-ho, tenint en compte pel 
que fa a la creació d’empreses, 
indústries..., que siguin adients al 
nostre ecosistema. Cal recordar 
que, el 26 de maig no només vo-
tem als alcaldes i alcaldesses, sinó 
que, de retruc, també votem als 

EDITORIAL

Consells Comarcals, òrgans d’ad-
ministració i govern de les comar-
ques de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya: el ple, la presidèn-
cia, la vicepresidència, el consell 
d’alcaldes i la comissió especial de 
comptes i també els gerents dels 
consells comarcals, que exercei-
xen les funcions executives. 
Pel que fa a les eleccions de la 
Unió Europea, tot sembla indicar 
que el Regne Unit participa per 
última vegada en uns comicis del 
club europeu i, paradoxalment, 
són els ciutadans britànics els pri-
mers a votar... Ho faran el 23 de 
maig, perquè mantenen el cos-
tum de convocar eleccions els di-
jous... Les eleccions s’han convo-
cat en els 28 estats membres de la 

Unió Europea i estan cridats a par-
ticipar-hi uns 400 milions d’elec-
tors. Cada estat membre escull 
un nombre de representants en 
funció de la seva demografia. Està 
clar que Alemanya és qui té més 
eurodiputats assignats, amb un 
total de 96, i Malta i Xipre, amb 
sis, els que menys. Al Regne Unit 
n’hi toquen 73, però amb la seva 
marxa una part, 43 escons, es 
repartiran entre els socis infrare-
presentats i la resta es deixaran en 
reserva per la possibilitat de noves 
incorporacions. En aquest cas, 
Espanya i França són els mem-
bres més beneficiats amb el futur 
repartiment post-Brexit, ja que es 
guanyaria cinc eurodiputats ca-
dascun. El 26 de maig, votem!.
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AJUNTAMENT D’ALCANAR                            ANUNCI

ANUNCI
de sotmetiment a informació pública projecte reparcel·lació voluntària pla 

millora urbana Càmping Carlos III, d’Alcanar-Platja

La Junta de Govern Local, en sessió de data 9/05/2019, va acordar el sotme-

timent del projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana, 

per a la transformació del Càmping Carlos III, d’Alcanar-Platja, al t.m. d’Al-

canar, a informació pública durant el termini d‘un mes, mitjançant anunci 

en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), en un dels diaris de 

premsa periòdica de més divulgació de la província, en el tauler d‘anuncis i 

a la seu electrònica d‘aquest Ajuntament.

Així mateix, el Pla de Millora Urbana estarà a disposició dels interessats al 

departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament. Durant l’esmentat termini 

podrà ser examinat per qualsevol persona interessada, en les dependències 

municipals a fi que es puguin formular les al·legacions i/o reclamacions  es 

formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Transcorregut aquest ter-

mini, aquest projecte de reparcel·lació s’entendrà aprovat definitivament.

L’ALCALDE,

Joan Roig Castell

DEBATS DEL 
COL.LEGI DE 
PERIODISTES
La Demarcació Terres de 
l’Ebre del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya, arran de les 
eleccions municipals, organit-
za debats a les quatre capitals 
de comarca. Hi participaran 
els candidats dels partits 
que en els anteriors comicis 
van obtenir representació en 
aquests consistoris. El primer 
debat fou dimecres (imatge 
de la plana) amb els alcalda-
bles de Tortosa. Pel que fa a 
la resta, a Amposta està pre-
vist el dia 20, a les 19 hores, 
a l’Auditori Municipal; el de 
Móra d’Ebre, el dia 21, a les 20 
hores, al teatre La Llanterna, 
en aquest cas s’organitza 
conjuntament amb Ràdio 
Móra d’Ebre, i el darrer debat 
serà el de Gandesa, el dia 22, a 
les 18.30, a la sala del Cinema. 
Aquests debats també es 
podran seguir a Canal Terres 
de l’Ebre, en directe. Els altres 
debats a plató, de poblacions 
ebrenques, que ja s’han efec-
tuat, es poden tornar a veure 
a ebredigital.cat.

POLÍTICA
Canal Terres de l’Ebre ofereix els debats a les  
alcaldies ebrenques, amb els candidats 
Canal Terres de l’Ebre va 

iniciar la cobertura de 
la campanya electoral, en 
aquest cas de les eleccions 
municipals, amb l’objectiu 
de tancar amb èxit el seu 
ambiciós pla informatiu que 
va començar mesos enrere 
planificant les eleccions 
generals, i que inclourà també 
un programa especial per a les 
eleccions europees.  
En total, i en un període de quatre 
mesos per la gran quantitat d’ac-
tors a cobrir, s’acabaran emetent 
120 espais electorals, dels quals 
109 seran entrevistes i on també 
hi ha 14 debats, la qual cosa ha 
permès que els partits polítics ha-
gin pogut gaudir de més de 200 
aparicions, en el que tècnicament 
es coneix com la ‘quota’ (política 
o televisiva). El director de Ca-
nal Terres de l’Ebre, el periodista 
Josep Maria Arasa, es va mostrar 

especialment content per aquest 
fet, arran de la dificultat que re-
presenta “atendre les 163 can-
didatures que s’han presentat” a 
les municipals “en el territori de 
Catalunya més complicat” ja que 
és necessari cobrir 52 municipis 
“i 20 nuclis urbans, que també cal 
tindre en compte“. Cal afegir que 
CTE intenta cobrir, a més a més, 
els prop de 30 municipis que la 
Xarxa no li té reconeguda la pres-
tació del servei públic de comu-
nicació audiovisual, per evitar que 
“queden desatesos per manca 
d’interès en prestar aquest servei 
per part de l’altre operador”, asse-
nyalà Arasa. El director de Canal 
Terres de l’Ebre també va voler 
fer autocrítica, afirmant que en el 
futur “caldrà aplicar mesures cor-
rectores a favor de les formacions 
polítiques molt minoritàries i de 
pobles menuts, especialment en 
el cas de les agrupacions d’elec-

tors”, els quals queden fora de 
focus per la complexitat del mo-
del. Finalment, va agrair a l’equip 
de redacció, i als col·laboradors, 
l’extraordinària feina feta fins ara 
(amb una gran nit electoral el 
passat 28 d’abril), demanant “un 

últim esforç” en aquests últims 15 
dies de campanya. “Hem de fer la 
nit electoral més potent possible, 
i culminar des de l’excel·lència el 
projecte de televisió pública pel 
que treballem des de fa 5 anys 
(2013-2019). 
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ERC
“La recuperació dels terrenys de Renfe permetrà 
millorar la mobilitat i obrir Tortosa al riu”
La recuperació dels terrenys 

de Renfe permetrà “millorar 
la mobilitat i obrir-la al riu”. El 
candidat a l’alcaldia per ERC-
Tortosa Sí, Xavier Faura ha dit 
que negociarà des del primer 
dia amb Adif.  
“Fa 23 anys que aquests terrenys 
estan en desús. Treballarem per 
recuperar-los per la via del con-
sens però si no és possible, opta-
rem per la via legal”, ha dit Faura, 
que ha posat en dubte l’existèn-
cia de cap acord entre l’Ajunta-
ment i Adif. ERC-Tortosa Sí pro-
posarà un canvi en el sistema de 
pagament dels terrenys, així en 
lloc de l’expropiació s’optarà per 

la via d’ocupació directa, amb 
menys costos. A més la candida-
tura republicana promourà una 
modificació del pla de millora de 
Renfe per tal de modificar la su-
perfície comercial prevista i l’or-
denació dels carrers. En aquest 
sentit, la candidatura republicana 
rebutja “la creació d’una àrea co-
mercial de 6.000 m2 en aquesta 
zona”.
El respecte al medi ambient és el 
principal valor desitjat pel futur en 
l’opinió dels tortosins i tortosines. 
Aquesta és una de les principals 
conclusions després del procés 
de participació sobre civisme i 
convivència realitzat fa un any i  

 
PSC: ‘VOLEM 
TRANSFORMAR 
TORTOSA”

Enric Roig, candidat a l’alcal-
dia de Tortosa,  ha presentat el 
seu projecte de “remodelació 
i transformació de la ciutat de 
Tortosa”. Un nou espai co-
mercial i d’oci als terrenys de 
Renfe que ”ha d’unir l’eixample 

antic de Tortosa en l’eixample 
nou, des del carrer Cervantes 
fins la ronda d’Ocs, fonamental 
per al creixement econòmic de 
la ciutat. Es tracta d’un projec-
te ambiciós de més de 22.000 
metres de superfície, que ja va 
ésser presentat pel PSC de Tor-
tosa a les eleccions municipals 
de 2015. Un centre, amb una 
edificabilitat de 25.000 metres 
quadrats per a ús residencial, 

comercial i d’oci, que supo-
saria una despesa de 3.700.00 
euros. Una vegada més el 
PSC de Tortosa aposta per un 
projecte de ciutat, que altres 
haurien d’estudiar millor, de 
gran dimensions que ha de 
fomentar l’ocupació i l’econo-
mia. Cal revitalitzar les políti-
ques actives comercials per al 
desenvolupament de Tortosa 
com a capital”.  

ACLARIMENTS DEL 
GRUP SOCIALISTA
El grup socialista a les Terres 
de l’Ebre desmenteix les 
acusacions fetes a les diferents 
xarxes socials on se’ls inculpa 
d’haver destrossat cartells i 
pancartes de campanya d’al-
tres partits polítics. Els princi-
pals representants socialistes 
manifesten el seu descontent 
davant els actes vandàlics que 
estan sofrint i dels que ja van 
ser víctimes durant la campa-
nya electoral del 28-A.”. No 
ha estat l’únic partit, Movem 
també s’ha queixat amb el 
‘tracte a determinats cartells 
del seu partit”.

MOVEM TORTOSA 
VOL RECONVERTIR 
LES MURALLES 
 Jordi Jordan i el seu equip han 
visitat el barri del Rastre des 
d’on ha llençat la proposta 
de convertir les muralles i 
fortificacions de Tortosa en un 
producte de qualitat: “en un 
atractiu turístic”. El candidat 
de Movem també aposta pel 
col·legi Sant Josep com un 
equipament dedicat a les arts 
escèniques, l’esport i les enti-
tats de la ciutat. Així mateix, 
vol recuperar “la piscina d’estiu 
i crear un hotel d’entitats per a 
les associacions de la ciutat”. El 
candidat a l’alcaldia de Movem 
Tortosa també recorda que 
durant el mandat han fet dos 
auditories on han demostrat 
que hi ha més 700 barreres 
a la ciutat i que el 80% dels 
carrers tenen deficiències en 
relació a la il·luminació”.

LA NIT SOLIDÀRIA 
SUSPESA
El WIN Complex Esportiu 
Tortosa organitzava avui la 
seua primera Nit Solidària amb 
activitats esportives i lúdiques 
per recaptar donatius i pro-
moure la pràctica de l’esport 
entre els xiquets de famílies 
vulnerables. L’acte s’ha suspès 
en previsió de la metereologia 
de demà. Es farà divendres 24.

NOTÍCIES 
BREUS 

JUNTS PER TORTOSA
La INDO es convertirà en un nou espai social, 
cultural al servei del barri i les entitats
Coincidint amb el dia que 

Junts per Tortosa va 
realitzar l’acte de campanya 
a Ferreries l’alcaldessa i 
candidata Meritxell Roigé, 
acompanyada del seu equip, 
va explicar les propostes per a 
Ferreries.   
Roigé va demanar fer memò-
ria i és que “en els darrers anys 
vam arranjar nombrosos carrers 
i voreres, i també vam fer uns 
350 aparcaments gratuïts”. L’al-
caldessa va parlar també del Win 
Complex Esportiu i de les millo-
res a l’entrada de l’Estadi munici-
pal, on “està a punt d’instal·lar-se 
un nou parc infantil, i també un 
altre al costat de la plaça Fran-

cesc Macià”. L’alcaldessa va ex-
plicar les propostes per al proper 
mandat, tot remarcant l’adquisi-
ció de les antigues naus d’INDO. 
“Volem que la INDO esdevingui 
un espai social i cultural al servei 
del barri i de la xarxa d’entitats de 
la ciutat, on també ubicarem un 
punt de lectura i un espai expo-
sitiu, serà seu d’algunes entitats, 
com per exemple, els castellers 
de Tortosa”.
Així mateix, aquesta setmana, 
Meritxell Roigé i el seu equip de 
Junts per Tortosa es van trobar a 
l’embarcador del Mercat per ex-
plicar un dels projectes que por-
ten al programa per “continuar 
obrint la ciutat al riu”. Es tracta 

d’un projecte “realista i viable, 
ampliant el passeig fluvial fins a 
la Universitat”. Finalment, entre 
les propostes esportives, Junts 

mig per conèixer els valors de la 
societat catalana i que va expo-
sar el responsable del programa 
Civisme i Valors de la direcció 
general d’Acció Cívica i Comu-
nitària, Jaume Forés,  en el marc 

de la taula de civisme i ciutadania 
organitzada per ERC-Tortosa Sí. 
“Tortosa i Amposta són les dues 
úniques ciutats on va aparèixer 
el respecte al medi ambient com 
un valor desitjat pel futur”. 

per Tortosa té previst un pave-
lló a l’antic col·legi Sant Josep i 
l’ampliació del WIN Complex Es-
portiu.



5DIARI MÉS EBRE • divendres, 17 de maig / 2019amposta
EL PSC VOL 
MILLORAR LA 
URBANITZACIÓ 
EUCALIPTUS
El PSC d’Amposta ha redactat 
un programa específic per la 
urbanització Eucaliptus, al 
terme municipal però a uns 20 
minuts del nucli de població. 
“Dotar-la de més serveis, un 
millor manteniment i acon-
seguir el distintiu de bandera 
blava per la platja són algunes 
de les propostes”. D’altra 
banda, els socialistes d’Am-
posta “ajudarem a la petita i 
mitjana empresa. És prioritari 
el nostre suport al comerç 
local, motor de cohesió i con-
vivència, perquè els comer-
ciants tornin a  l·lusionar-se, 
amb accions d’estímul per tal 
d’oferir oportunitats i produc-
tes de qualitat i exclusivitat. 
Ens comprometem a baixar 
l’IBI dels locals comercials un 
20% des del primer any per 
alleugerir les despeses del 
comerciant. Més de 35.000€ 
diaris paguem en impostos 
els ciutadans d’Amposta. Des 
de l’ajuntament posarem les 
coses fàcils als comerciants”.

POLÍTICA
Esquerra d’Amposta 
proposa 150 mesures

L’alcaldable d’Esquerra 
d’Amposta-Esquerra 

Republicana, Adam Tomàs, ha 
definit el programa electoral de 
la formació per a les eleccions 
del maig: “150 mesures que 
ens permetran seguir endavant 
amb un model de ciutat on la 
justícia social sigui el principi 
que ho orienti tot i amb les 
persones al centre de totes les 
decisions”.  
Un programa distribuït en cinc 

grans eixos i amb un total de 150 
propostes programàtiques que 
volen continuar amb el projecte 
engegat fa quatre anys i que in-
clouen actuacions a Amposta, i 
també al Poble Nou del Delta i a 
l’Eucaliptus. “És un programa que 
té present les necessitats de tots 
els col·lectius de la ciutat, ambi-
ciós quant a les polítiques vincu-
lades al benestar, la cultura, l’ha-
bitatge, l’esport i l’ensenyament”, 
assenyala Tomàs. 

POLÍTICA
“Europa serà catalana 
o no serà”  

L’expresident i candidat 
de JxCat a les eleccions 

europees, Carles Puigdemont, 
ha censurat aquest diumenge 
en un acte a la capital 
del Montsià, Amposta, “el 
nacionalisme d’Estat, que 
sempre ha combatut la 
diversitat“, al que ha considerat 
una de les principals “amenaces” 
al costat del “populisme i la 
xenofòbia“. 
Ha participat per videoconferèn-

cia des de Bèlgica, Puigdemont ha 
afegit que “Europa serà catalana o 
no serà”.
Puigdemont ha avisat que JxCat 
pretén “defensar el llegat de l’1 
d’octubre” i surt a “guanyar“. “Gua-
nyarem per tots vosaltres amb un 
únic objectiu, la llibertat“, ha insis-
tit. 
El míting, a la capital del Montsià, 
també va tenir una clau local molt 
destacada per a la candidatura de 
Manel Masià a l’alcaldia d’Amposta. 
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JORNADES DE LA 
TONYINA ROJA
A La Cala, s’han servit 4.810 
tapes en total entre tots els 
establiments participants. 
Els restauradors també han 
elaborat fins a 1.575 menús.
A les dades de bars i restau-
rants, cal sumar totes les 
degustacions servides durant 
el primer cap de setmana de 
les Jornades, al parc del Bon 
Repòs, en la Diada organitza-
da per la mateixa Àrea de Tu-
risme. En només dos dies es 
van servir 8.000 racions de 
tonyina roja, entre especiali-
tats japoneses i de romesco 
de tonyina, i 1.600 copes de 
vi de la DO Terra Alta.

FESTES DEL 
BARRACOT
Ahir dijous, en roda de prem-
sa, es va anunciar el progra-
ma de les festes del Barracot 
i els diferents artistes que hi 
intervindran. Van interve-
nir-hi l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, i membres de 
l’Associació de Veïns del 
Barracot.

NETEJA DEL RIU 
MIGJORN
Una quarantena de volunta-
ris han participat de l’acció 
de neteja del riu Migjorn 
al parc del delta de l’Ebre 
aquest diumenge. L’acció, 
que se celebra per sisè cop a 
Catalunya i s’emmarca dins 
de la campanya ‘Let’s Clean 
Up Europe’, s’ha fet a peu 
i amb canoes i barques per 
netejar, per primera vegada, 
aquest paratge des de dins 
del riu. La iniciativa ha per-
mès recollir uns 650 quilos de 
residus abocats il·legalment, 
la majoria d’origen plàstic. 
El tècnic del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Xavi Abril, ha 
lamentat que hagin hagut de 
retirat tantes deixalles en un 
sol tram. 
“És una bogeria, un reflex de 
la societat, hem de continuar 
lluitant”, ha defensat Xavi 
Abril.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Més de 55 projectes 
d’Enlairem Deltebre

Lluís Soler i el seu equip 
han presentat, en roda 

de premsa, les diferents 
propostes i projectes en 
relació a nous equipaments 
i infraestructures per als 
propers anys, “en el cas que 
la ciutadania revalidi la 
confiança a l’actual alcalde”.
De fet, a hores es disposa de 55 
projectes redactats que s’ani-

ran implementant atenent a les 
necessitats estructurals i al cor-
responent pressupost. L’alcalde i 
candidat a l’alcaldia, Lluís Soler, 
ha explicat en roda de premsa 
quatre projectes que correspo-
nent a diferents àmbits: econò-
mic, turístic, cultural i imatge de 
poble. Les 5 candidatures al mu-
nicipi ja han començat el comp-
te enrera per al 26 de maig. 

Cinc candidatures a la 
Cala, per al 26-M
Cinc són les candidatures 

que optaran a tenir 
representació al consistori 
calero: Esquerra Republicana, 
Compromís i Podem per la 
Cala, Ciutadans, Junts per 
l’Ametlla de Mar i Entesa per la 
Cala.
ERC busca revalidar l’alcaldia des-
prés d’haver-la aconseguit, per 
primer cop, ara fa quatre anys. El 
pacte d’esquerres va treure del 
govern als convergents. El candi-
dat és l’actual alcalde, Jordi Gase-
ni. Per la seva part, el PDeCAT vol 
recuperar l’alcaldia i ho farà pre-
sentant-se amb la marca de Junts 
per l’Ametlla de Mar. Tot i guanyar 
les anteriors municipals, han estat 
a l’oposició aquest mandat. El seu 

candidat és novament Joan Pere 
Gómez. Compromís per la Cala 
es presenta en coalició amb Po-
dem. El seu candidat serà el pri-
mer secretari local del PSC, Javier 
Sánchez, Per la seva part, Com-
promís per la Cala es presenta en 
coalició amb Podem. D’altra ban-
da, els regidors socis de govern 
d’ERC s’han desvinculat de Com-
promís, amb el qual es van pre-
sentar fa quatre anys, i n’han creat 
un de nou: Entesa per la Cala, en 
coalició amb Movem. El seu cap 
de llista serà l’actual primer tinent 
d’alcalde, Antonio Espuny. 
I l’última formació en sumar-se a 
les municipals ha estat Ciutadans, 
amb Josep Maria Figueres al cap-
davant.

SEGURETAT
Simulacre d’incendi en 
una embarcació

Aquest dimecres ha tingut 
lloc un simulacre d’incendi 

en una embarcació tonyinera 
amarrada al moll pesquer del 
port de l’Ametlla de Mar. 
L’exercici ha servit per practicar 
algunes de les maniobres i avisos 
que estableix el Pla d’Autopro-

tecció (PAU), així com millorar 
la coordinació entre els diver-
sos cossos actuants. Aquest si-
mulacre ha estat organitzat per 
Protecció Civil de la Generali-
tat i Ports, en col·laboració amb 
el grup Balfegó i el Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar.

CONSELL COMARCAL
Ajuts per arranjar 
l’interior d’habitatges

S’han presentat els ajuts que 
concedeix la Generalitat a 

la rehabilitació d’habitatges de 
persones majors de 65 anys. 
L’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya ha obert la convocatòria 
2019 per a la concessió de sub-
vencions per a obres d’arranja-

ment en l’interior dels habitatges 
per a persones majors de 65 anys 
que tinguin el seu domicili habi-
tual i permanent a l’habitatge ob-
jecte de la rehabilitació. L’import 
màxim per habitatge és de 3.000 
euros. Les sol.licituds es poden 
presentar fins el 28 de juny.

 FINAL DEL 
CONCURS LITERARI 
“FICCIONS” 

L’onzena edició del concurs li-
terari Ficcions ha presentat ja 
el llistat de finalistes.   
De les més de 1.500 històries 
publicades que es van presen-
tar durant el termini del con-
curs, el jurat, format per per-

sones vinculades al món literari 
i de l’educació, ha seleccionat 
164 grups finalistes: 90 a Cata-
lunya (146 alumnes), 37 al País 
Valencià (77 alumnes) i 37 grups 
a les Illes Balears (un total de 54 
estudiants).
A les Terres de l’Ebre la partici-
pació d’aquesta edició de Ficci-
ons ha arribat als 121 alumnes 
de 6 centres educatius, dels 
quals 5 grups formats per 11 jo-

ves han aconseguit arribar a la 
final.
L’acte de lliurament de pre-
mis de Catalunya, l’últim dels 
cinc que s’han organitzat dins 
el marc d’aquest concurs, tin-
drà lloc el proper dimarts 21 de 
maig a partir de les 17 h a l’Audi-
tori del CaixaForum Barcelona.
Ficcions  és una iniciativa de 
l’Associació de Mitjans d’Infor-
mació i Comunicació (AMIC).

L’AMETLLA
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La colla de dolçainers i tabaleters 
Sanfaina ens despertaran al ritme 
de la seva música amb la Diana. 
Un cop es comencen a posar els 
carrers, també aixecaran les per-
sianes els comerços d’aquells 
temps, com la Barberia de Garriga, 
on els tertulians d’Amposta Ràdio 
i els clients parlaran sobre festes, 
futbol  i temes de la vida quotidi-
ana de l’Amposta de principis de 
segle. Dissabte 18 a les 19 hores i 
diumenge 19 a les 13,15 hores, al 
número 13 del carrer Major. 

Per als més balladors, el dissabte 
18 de maig a les 18 hores, un ta-
ller obert al públic recuperarà les 
coreografies i la música del segle 
XX a la plaça de l’Aube, un espai 
que durant molts anys va ser el ro-
vell de l’ou de l’oci ampostí.  D’al-
tra banda, una de les referents de 
la cultura ampostina i propietària 
de la mítica llibreria «La Gavina», 
Clara Salvadó, oferirà un recital 
poètic i musical amb un repertori 
de peces cantades que amenitza-
ran la Taverna. Dissabte 18 i diu-
menge 19 a les 19.30 hores, al C/
Corsini número 65.
Entre molts més actes, també 
destaquen el teatre i els especta-
cles musicals que la Festa té pre-
parats, com les ja mítiques esce-
nificacions a la Plaça, les Varietés, 
el cabaret Ampolino, que estrena 
guió, o el cinema mut. Però no 
tot és com abans, sinó que aquest 
any també hi ha algunes novetats 
al cartell: el divendres 17 hi ha l’es-
pectacle de pagament ‘Lo Garito: 
l’estraperlo a Amposta’, a la sala de 
ball de la Lira, o la música de car-
rer amb Dalton’s Band; el dissabte 
amb la ‘Transhumància’, amb Cia. 
Xip-Xap, l’ensemble de saxos i 
flautes, la tocada final dels grups 
de Grallers, Dolçainers i Tabaleters 
o el recital de guitarra clàssica de 
‘Tel·lúric’; i l’últim dia, la música de 
pianola i les titelles de «Pete&Pat» 
o l’espectacle ‘Del Pirineo al Me-
diterráneo’.

L’ambient de fa cent anys
Els personatges que van ajudar 
que un petit poble es convertís en 
ciutat tornen als carrers per esce-

Amposta retrocedeix en el 
temps per commemorar 

l’any que es va convertir en 
ciutat. Faixes, espardenyes, 
mantons... els carrers del nucli 
antic s’inundaran de tradicions 
de fa cent anys: des dels oficis 
i els comerços d’abans, les 
vestimentes, les olors i els 
sabors o la música, que serà 
la protagonista d’aquesta 
onzena edició. Torna a viure o 
experimenta per primer cop la 
vida com l’havien viscut els teus 
avantpassats, del 17 al 19 de 
maig al nucli antic d’Amposta.

El tret de sortida de la Festa serà 
el divendres 17 a les 19.30 de la 
tarda amb l’entrada del mestre 
Joan Suñé, compositor de l’himne 
centenari ‘Oh! Amposta’ a la pla-
ça de l’Ajuntament. Abans però, i 
per primer cop en la història de la 
Festa del Mercat, les dues Bandes 
de Música i les autoritats passaran 
a buscar al pregoner a la casa on 
va néixer, al mateix carrer Major. 
Posteriorment, l’alcalde d’Ampos-
ta, Adam Tomàs, i la regidora de 
Cultura i Ensenyament, Inés Martí, 
amb la resta d’autoritats, inaugu-
raran la Festa i es recrearà l’anunci 
del títol de ciutat. Es presentaran 
també els gegants i el nou Himne 
de la Festa. Després que les corals 
ampostines canten l’Himne d’Am-
posta acompanyades per la ciuta-
dania, l’acte inaugural conclourà 
amb el seguici de tots els presents 
cap al Mercat Municipal.

Des de divendres però, els carrers 
de la ciutat ja es convertiran en 
el Mercat d’Època, una recreació 
de les parades del mercat de pri-
mers del segle passat, que alhora 
també són el centre neuràlgic de 
la Festa del Mercat. Amb més de 
90 parades de gastronomia, ar-
tesania, tallers d’oficis i productes 
naturals, els carrers del nucli antic 
d’Amposta acolliran tot un seguit 
de recreacions i demostracions 
d’oficis, costums i personatges 
del segle XX. Des del sereno fins 
a les cosidores, entre molts d’al-
tres, durant tot el cap de setma-
na es recrearan els oficis d’abans. 

«LA FESTA 
DEL MERCAT 
A LA PLAÇA 
COMMEMORA LA 
CIUTAT QUE VA 
COMENÇAR A SER 
FA CENT ANYS, DEL 
17 AL 19 DE MAIG»
nificar aquelles situacions quotidi-
anes que vivien cada dia els nostres 
avantpassats. L’autobús de La His-
pano Fuente en Segures S.A. farà 
que el transport d’Amposta torni 
fins al 1915, any que l’empresa va 
començar els trajectes pel terme 
de Castelló. A la Festa del mercat 
a la Plaça tindreu una oportunitat 
única de pujar al primer autobús 

original de l’empresa, un Hispa-
no Suiza amb matrícula CS-17. A 
causa de l’antiguitat del vehicle, 
l’autobús només funcionarà el 
dissabte 18 a les 10.30 i a les 16.30 
hores; i el diumenge a les 17 ho-
res. També tornarà pels carrers el 
pastor i les seues 100 ovelles, 60 
cabres i el gos Roget; les monges 
que van d’excursió a la Carrova o 
el carro i els cavalls o la caravana 
del Circ Mozzarella, que arriba des 
d’Europa amb un seguit d’artistes, 
músics i personatges amb un pú-
blic ben especial.

Alhora, per a la Festa també tor-
nen els sabors i els plats típics que 
menjaven els nostres avis. El di-
vendres, el Mercat Municipal aco-
llirà el VII Tasta el Mercat de Nit, on 
els paradistes preparen diferents 
tapes per fer la boca aigua als 
amants del menjar. A més, durant 
tota la Festa, 17 restaurants d’Am-
posta han adaptat els seus menús 
perquè tothom pugui degustar 
durant les Jornades Gastronòmi-
ques alguns plats com les torrades 
de sardina de casco i escalivada o 
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XI FESTA DEL MERCAT 
D’AMPOSTA
UN VIATGE AL PASSAT 
A TRAVÉS DE LA MÚSICA

les sopes i farinetes que cuinaven 
els nostres avantpassats.

Un passeig pel patrimoni cen-
tenari
Fins i tot part de l’arquitectura 
del nucli antic ens farà recordar 
aquells temps, ja que durant la 
Festa es podrà fer alguna de les 
rutes pels edificis modernistes de 
la ciutat, pels molins que van ser 
el motor econòmic de la ciutat, o 
per primer cop també accedir a 
l’antic edifici de «les Monges».
La Ruta Modernista et submergi-
rà en un recorregut per la història 
dels principals edificis i comerços 
centenaris de la ciutat. Dissabte 
18 de maig a les 11.30 i a les 18.30 
hores i diumenge 19 de maig a les 
11.30 hores, des del Museu de les 
Terres de l’Ebre. Preu 5 euros amb 
places limitades. Si t’interessa més 
el que va ser el motor econòmic 
de la ciutat, pots optar per la Ruta 
dels molins, un passeig per la in-
dústria ampostina del segle XX, 
que inclourà la visita al molí Es-
cuin, avui en dia encara amb plena 
activitat. El divendres i dissabte a 
les 18 hores. Sortida des de la Bi-
blioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó. També per 5 euros. Com a 
novetat, tothom qui vulgui també 
es podrà apropar a l’antic col·legi 
de “les Monges”, declarat Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIL), que 
gràcies a la recent adquisició per 
part de l’Ajuntament, podrà obrir 
les seves portes per rememorar 
records d’infantesa i fins i tot es-
criure’ls per a la posteritat.

El piromusical de la Festa del 
Mercat
La XI Festa del Mercat a la Plaça 
conclourà amb un espectacle de 
llums i color al piromusical. Un 
espectacle on les melodies de la 
Festa, com ‘Cançó d’Amor i Guer-
ra’, la rondalla de Guardet o la 
cançó del Pont Nou del musical 
‘Fum de caliquenyo’, es coordina-
ran amb la llum i el foc per tancar 
el cap de setmana damunt un dels 
símbols centenaris de la ciutat: 
el pont penjant. Diumenge 19 de 
maig a les 23.50 hores, des del Mi-
rador del Riu (Pl. Poadó i Pl. Aube).
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‘SEDIMENTS’
L’Auditori Sixto Mir acollirà 
avui divendres la projecció 
del documental ‘Sediments’, 
realitzat per Josep Juan i Noè-
lia Doménech, i que denuncia 
l’estat de conservació del 
delta de l’Ebre.

COMENÇA A 
ULLDECONA 
PATRIMONIUM 
2019
La setmana passada es va 
iniciar el cicle PATRIMO-
NIUM corresponent a l’any 
2919. És la quarta edició 
d’unes jornades que pre-
tenen donar a conèixer “el 
patrimoni del nostre poble 
i posar-lo en valor”. Com 
cada dos anys el GRAP (Grup 
de Recerca en Arqueologia 
Protohistòrica) “ens ofereix 
l’oportunitat de gaudir d’un 
guiatge als treballs arqueo-
lògiques que duen a terme 
al poblat pre-ibèric de La 
Ferradura/Els Castellets, el 
gran referent català de la 
1a Edat del Ferro i el primer 
urbanisme. Aquest any la 
novetat serà conèixer també 
detalls al poblat pre-ibèric de 
La Cogula”.

DIADA DEL 
RECAPTE A LA 
SÉNIA
La Sénia va viure, divendres 
passat, la tercera edició de 
la nit de concerts i festa 
Seniafest amb les actuacions 
en directe de Mascarats, 
Tribade, Els Catarres, Auxili, 
Dj Monka. El pavelló es va 
quedar petit durant les actu-
acions. El Seniafest va obrir 
la Fira Gastronòmica que va 
acabar dilluns amb el popular 
recapte al parc municipal. 
Unes 800 persones van gau-
dir amb la Diada del Recapte. 
Els restauradors seniencs 
foren  els encarregats de 
preparar-lo. 
D’altra banda, dins del cap 
de setmana festiu, un dels 
principals atractius van tornar 
a ser les curses de cavalls. 

NOTÍCIES 
BREUS 

ROQUETES
Presó per venda de 
droga en un pis
Dues persones han ingressat 

a presó i una tercera ha 
quedat en llibertat després de 
ser detingudes pels Mossos 
acusades de vendre drogues en 
un pis de Roquetes.
Segons informa la policia catala-
na, la investigació va començar 
fa un any davant les sospites que 
un home traficava amb droga des 
d’un pis del barri de Ferreries de 
Tortosa. Durant la investigació, 
els agents van comprovar que 
l’individu havia traslladat l’activitat 
a un altre habitatge del carrer la 
Gaia de Roquetes, on comptava 
amb el suport de la persona que 
hi vivia habitualment. Els agents 
van establir controls de vigilàn-
cia als accessos al domicili i van 

comprovar que el pis tenia un 
tràfic constant de persones que 
hi acudien a comprar estupe-
faents. La setmana passada, els 
Mossos van desplegar un ope-
ratiu al domicili, en col·laboració 
amb la Policia Local de Roquetes, 
que es va saldar amb la interven-
ció de 30 grams de cocaïna en 
roca, cinc embolcalls de cocaïna, 
una bosseta de marihuana, una 
bàscula de precisió, 1.000 euros 
en metàl·lic, substàncies de tall 
i diversos estris per preparar les 
dosis, així com set telèfons mò-
bils. 
Es van detenir dues dones i un 
home, de 49, 50 i 57 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïns de 
Roquetes.

Es tanquen el doble de 
contractes que al 2018

El setè Fòrum d’Ocupació 
Universitària del campus 

Terres de l’Ebre de la URV va 
tancar portes amb un balanç 
“molt positiu”. 
Així, s’estima que es van formalit-
zar un total de 74 nous contrac-
tes en el transcurs de la jornada, 
el que representa el doble dels 
de la passada edició, 34. 

L’increment d’empreses i institu-
cions participants, un total de 51 
de diferents sectors econòmics, 
ha anat acompanyat per un in-
crement del número de llocs de 
treball tancats. També van ser 
més les entrevistes que es van 
realitzar, 1.016; i el nombre de 
currículums lliurats a les empre-
ses participants, un total de 1.119.

ALCANAR
Adjudicades les obres 
del teatre auditori

L’Ajuntament d’Alcanar 
ha adjudicat les obres 

de construcció del teatre 
auditori José Antonio Valls a 
la Unió Temporal d’Empreses 
Construïm Auditori Alcanar 
per 2,3 milions.  
Segons el consistori, la UTE ha 
presentat la millor oferta d’acord 
amb el plec de condicions i s’ha 
compromès a executar totes les 

millores sense cap cost addi-
cional. Entre aquestes millores 
s’inclou el subministrament de 
les butaques de l’auditori, el ves-
tíbul, el mobiliari de l’escenari i 
de l’edifici annex. La previsió del 
consistori és que les obres co-
mencin durant els pròxims dies i 
que, durant enguany, s’executin 
els fonaments, l’estructura i el 
tancament de l’edifici.

ULLDECONA
“L’Enllaç”, novetat 
enguany a L’Àgora

L’economia social i el 
cooperativisme van tenir el 

seu aparador particular amb 
la segona edició d’ÀGORA, 
la Fira de l’Economia Social i 
Cooperativa de les Terres de 
l’Ebre. 
Al marge de les cooperatives de 

consum com Som Energia, Op-
cions, Som Mobilitat o Som Inter-
net, a la fira d’enguany es presentà 
un projecte en gestació: L’Enllaç, 
que està concebut per millorar 
les condicions de comercialitza-
ció de productes agroecològics 
produïts al territori.

L’AJUNTAMENT 
D’ALCANAR 
LAMENTA ELS 
ACTES VANDÀLICS 
DE LA MATINADA 
DE DIUMENGE 

La Policia Local d’Alcanar ha 
obert diligències pels actes 
vandàlics que van ocórrer al 

municipi la matinada de diu-
menge, amb aldarulls, des-
perfectes i lesions personals. 
L’operatiu especial de festes va 
permetre identificar dues per-
sones, veïnes de Vinaròs, com 
a presumptes responsables 
dels fets ocorreguts prop del 
Centre Cívic del municipi.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, 
ha lamentat l’actitud d’aques-
tes persones just a l’inici de les 

Festes de Maig. 
“La població d’Alcanar i les Ca-
ses som gent pacífica i acolli-
dora que intentem gaudir de les 
festes amb el màxim civisme i 
fets com els ocorreguts el cap 
de setmana són intolerables”, 
ha dit Roig, que ha felicitat la 
Policia Local per la ràpida res-
posta que va permetre identi-
ficar-ne els responsables dels 
fets.

FÒRUM D’OCUPACIÓ
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S’ARXIVA PER 
TERCERA 
VEGADA EL CAS 
FREGINALS 
El jutjat d’instrucció número 
3 d’Amposta ha tornat a 
arxivar provisionalment la 
investigació de l’accident de 
Freginals, on van morir 13 
estudiants d’Erasmus. És la 
tercera vegada que la jutge 
descarta que la conducta 
del xofer, relacionada amb 
el cansament segons el 
peritatge dels Mossos, tingui 
la gravetat que exigeix el 
codi penal. Per aquest motiu, 
torna a cloure les diligències 
sense enviar el cas a judici, 
com reclamen les acusacions.

DIADA 
POLIESPORTIVA 
DEL MONTSIÀ 
Set centres educatius del 
Montsià i quatre-cents 
alumnes de sisè de primària 
i primer d’ESO han participat 
aquest dimecres a la setena 
diada poliesportiva de la 
comarca. Una jornada per 
practicar diversos esports 
amb l’objectiu de remarcar 
la importància de realitzar 
activitat física diàriament. 
L’alumnat ha fet rotacions 
per les diverses estacions 
dels diferents esports, al-
guns tradicionals com les bit-
lles o jocs populars i, d’altres 
poliesportius com esgrima, 
minibàsquet, minihandbol, 
minitennis… per finalitzar 
amb una coreografia con-
junta.
Aquesta Diada està orga-
nitzada pel Consell Esportiu 
del Montsià, amb el suport i 
l’impuls dels Serveis Territo-
rials d’Educació i de la Repre-
sentació Territorial de l’Es-
port de les Terres de l’Ebre; 
a més de la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Amposta, del 
Grau Universitari de CAFE 
EUSES URV-Campus TE, dels 
cicles formatius de CAFE i 
de CAFEM de l’Institut de 
Tecnificació d’Amposta i del 
Club de bitlles d’Amposta.

NOTÍCIES 
BREUS 

TRADICIONS
Creació d’una comissió 
de Patrimoni Rapitenc 

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) a la Ràpita 

ha fet una aposta decidida 
“els darrers quatre anys per 
valoritzar les seues tradicions”.
En aquest sentit, Esquerra la Rà-
pita aposta per seguir el camí 
emprès i, d’una banda, propo-

sa la creació d’una Comissió de 
Patrimoni Rapitenc, formada 
per historiadors, tècnics i espe-
cialistes locals, que recollirà les 
directrius de recuperació i valo-
rització dels elements patrimo-
nials–façanes, emblemes, edifi-
cis...– del poble de la Ràpita. 

FESTA DE SANT GREGORI
Santa Bàrbara ja coneix 
a les seues pubilles

Santa Bàrbara ha viscut 
un cap de setmana de 

celebració de Sant Gregori.
Diumenge, amb les puntaires 
fent els seus calats i les botigues 
al carrer, van generar un gran 
ambient amb una plaça deco-
rada amb les imatges de tots els 
joves, pubilles i acompanyants. 
El moment esperat arribava a la 
tarde amb la presentació en so-
cietat de totes les pubilles. Van 
arribar a la plaça amb els seus 
acompanyants, van pujar a l’es-
cenari i van introduir en un sobre 
una fotografia per fer posterior-
ment el sorteig per escollir la rei-
na de festes. Les representants 
de les pubilles per a les pròximes 

festes majors són Mia Llorens 
Moya com a pubilleta infantil i 
Ainoa Verge Guardiola de pu-
billa major. Ambdues van dirigir 
les seues primeres paraules com 
a representants de les pubilles 
demanant la participació activa 
de la gent a les festes majors, a 
l’estiu (ebredigital.cat).

 
DIA INTERNACIONAL 
DE LES FAMÍLIES
El conseller de Treball, Afers So-
cials i Família, Chakir El Homra-
ni (a la imatge), ha reivindicat el 
valor dels vincles positius que 
generen les famílies davant la 
despersonalització que suposa 
el creixement de l’ús de panta-
lles i noves tecnologies. Aquest 
ha estat el principal missatge en 
motiu de la celebració enguany 
del Dia Internacional de les Fa-
mílies, que ha tingut lloc aquest 

dimecres a la tarda a Amposta. 
“Ens preocupa i cal fer visualitzar 
que la família són vincles, per te-
nir-los hem d’interaccionar i amb 
les noves tecnologies ens trobem 
que en les famílies i altres espais 
s’interacciona menys”, ha subrat-
llat el conseller. Entre els actes 
programats, a l’auditori de la 
Lira Ampostina, s’ha representat 
l’obra de teatre Des(connectem) i 
ha tingut lloc una xerrada experts 
per resoldre dubtes i preguntes. 
Segons El Homrani, la generació 
i manteniment d’aquests vincles 

familiars pot quedar seriosament 
condicionada pel fet, cada cop 
més habitual en l’actual societat, 
de quedar “enganxats a la panta-
lla”, fet que genera unes relacions 

que no són “reals”. En aquest 
sentit, ha recordat el paper de 
la família com a vertebradora 
col·lectiva de comunitats en 
barris i pobles.
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IRONCAT A 
L’AMPOLLA
Demà dissabte, 18 de maig, 
el XV Ironcat, Copa de les 
Nacions de Triatló, arriba a 
l’Ampolla sota el lema “No 
pensis en la meta, gaudeix 
del camí”. La prova consta de 
3,8 quilòmetres de natació, 
180 quilòmetres de bicicleta 
i 42,2 quilòmetres de córrer. 
La competició s’iniciarà a 
les 7 del matí a la platja de 
l’Arquitecte —on es realitzarà 
la prova de natació— i els 
participants tenen com a 
temps límit fins a les 22 hores 
per finalitzar el triatló. El 
punt d’arribada estarà situat 
al pàrquing del port esportiu 
de l’Ampolla.

‘MÓNFILMAT’
El cinema d’autor amb 
el paisatge com un dels 
protagonistes principals de 
l’acció torna a tenir una cita 
ineludible a Amposta i a les 
Terres de l’Ebre: el Festival 
Internacional de Cinema i 
Paisatge mónFILMAT, que 
impulsa  Lo Pati – Centre d’Art 
Terres de l’Ebre i que aquest 
2019 arriba a la quarta edició. 
Entre les novetats principals 
cal destacar l’ampliació dels 
espais de projecció. Així a la 
seu del Casino Recreatiu i a la 
plaça de Lo Pati, a Amposta, 
enguany s’hi sumen tres 
espais més: el pati exterior 
del Col·legi Carles III de Sant 
Carles de la Ràpita, el centre 
de Poblenou del Delta i l’antic 
cinema Oscar Palace d’Am-
posta que es condicionarà per 
tornar-hi a fer cinema. 

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMPOLLA
S’estrena el nou 
pavelló poliesportiu

L’Ampolla va estrenar 
pavelló poliesportiu amb la 

fase final d’ascens de la lliga 
de segona divisió catalana de 
futbol sala. Competició que 
va comptar amb duel ebrenc 
entre l’Ampolla i l’Amposta i el 
Capçanes i Morell.
El nou pavelló poliesportiu de 
l’Ampolla està situat al costat 
del camp de futbol Municipal. 

Un dels dos laterals és quasi tot 
vidriera que connecta amb dós 
instal·lacions amb portes d’ac-
cés. El nou equipament serà a 
partir d’ara el centre neuràlgic 
de les competicions esportives, 
mentre l’altre pavelló, situat al 
costat del Barranc de la Cer-
vera, prioritzarà els actes d’oci, 
culturals o altres esdeveniments 
socials. 

Front comú per 
‘un Delta republicà’

Els alcaldables per Esquerra 
Republicana dels set 

municipis del Delta han signat 
el manifest Per un Delta 
republicà en defensa d’aquest 
i del riu Ebre, a l’Ermita de 
l’Aldea. 
Els candidats a l’alcaldia de l’Al-
dea, l’Ampolla, Amposta, Ca-
marles, Deltebre, la Ràpita i Sant 

Jaume s’ha compromès a tre-
ballar per fer efectiu el manifest 
a partir del 26 de maig.  “Volem 
defensar el Delta, cuidar-lo, 
mantenir al màxim possible la 
seva morfologia i , sobretot, ga-
rantir el futur de les persones 
que hi viuen i que volen venir a 
viure al territori sense hipote-
car-lo”.

ACTUALITAT
Pèrdua de regidors pel 
descens de la població
L’estancament o, fins i tot, la 

pèrdua de població no és 
un fenomen nou a les zones 
rurals de Catalunya, tot i que 
aquest s’accentua més a l’Alt 
Pirineu i Aran i l’Ebre. 
Això implica que alguns dels 
ajuntaments que es constitui-
ran després de les eleccions del 
26-M estaran conformats per 
menys regidors, ja que el padró 
municipal és el que defineix el 
nombre de representants de 
cada consistori. Deixant de ban-
da les fluctuacions que registren 
aquest tipus de dades i l’afec-
tació que té la baixa natalitat al 
conjunt del país, la manca d’in-

fraestructures és un altre dels 
factors que hi influeix. Les xifres 
parlen soles a les Terres de l’Ebre. 
Entre el 2011 i el 2016, les qua-
tre comarques de la Terra Alta, 
la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el 
Montsià han perdut 10.776 habi-
tants, el 5,62% de la població. La 
incidència ha estat especialment 
greu als pobles de menys de mil 
habitants i en aquestes eleccions 
tres municipis de la Terra Alta 
perdran regidors a conseqüèn-
cia de la davallada demogràfica. 
Són Caseres -que passa de 7 a 5 
regidors-, i el Pinell i la Fatarella, 
que baixen dels 1.000 habitants i 
passaran de 9 a 7 regidors.

BATEA
“Marxar a Aragó no fou 
una proposta en ferm”
Si revalida una vuitena 

victòria com a cap de 
llista de la Unió per la Terra 
Alta- Candidatura de Progrés 
(UPTA-CP), Joaquim Paladella 
serà l’alcalde més veterà de les 
Terres de l’Ebre. 
Paladella és alcalde de Batea des 
de 1991, set mandats de majo-
ries sòlides que espera tornar a 
revalidar. 
Fa dos anys, la seva amenaça 
que Batea marxaria a l’Aragó si 
no es concertaven places a la 
residència d’avis que està cons-
truïda, però tancada, va posar 
el municipi terraltí al focus me-
diàtic durant setmanes. Passat el 

temps, amb retrospectiva, Pala-
della reconeix que potser no va 
ser una proposta del tot encer-
tada però insisteix que mai va ser 
una amenaça en ferm ni seriosa, 
sinó un crit d’atenció. 
Paladella ha complert vint-i-vuit 
anys a l’alcaldia de Batea.

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DELS 
LLIGALLOS

El cap de setmana passat va 
tenir lloc la festa del 40 ani-
versari de l’Associació de veïns 
dels lligallos. L’Associació va 
lliurar una placa a l’alcaldessa, 
Sandra Zaragoza, per la seua 
col.laboració en la Diada. 

L’ALDEA
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DeltaFira i Mescla: la mostra 
de Gastronomia, Turisme i 

Paisatge de les Terres de l’Ebre 
es celebrarà a Deltebre del 18 
al 20 de maig. Uns dies on la 
cuina de primer nivell i les 
experiències s’entremesclaran 
de complicitat per donar vida, 
ànima, caràcter i identitat 
a lo bo i millor del territori. 
Deltebre és el municipi 
més extens del delta de 
l’Ebre i el més proper a la 
desembocadura, al bell mig 
del cor del Parc Natural del 
Delta, amb un paisatge i una 
gastronomia molt peculiar i, 
Deltafira amb un dels plats 
forts MESCLA, és una de les 
fires més rellevants de les 
Terres de l’Ebre.

Parlem amb Lluís Soler, alcalde 
de Deltebre.

Coneixem a Pep Sala com a 
Quatre anys de la recupera-
ció de DeltaFira i de la crea-
ció de Mescla. Un esdeveni-
ment més que consolidat que 
aquest any ha estat premiat 
per l’associació d’empresaris 
de les Terres de l’Ebre com 
la millor Fira de les Terres de 
l’Ebre.
Un dels nostres objectius de go-
vern era recuperar una fira que 
s’havia deixat perdre. I no només 
hem fet això, sinó també hem 
impulsat una mostra de gastro-
nomia que ens permet projectar 
el bo i millor de Deltebre i que, 
com molt bé dius, recentment 
ha estat condecorada amb el 
premi de millor fira de les Terres 
de l’Ebre. Per tant, com a govern 
municipal estem plenament sa-
tisfets i orgullosos d’haver impul-
sat una fira que es consolida any 
rere any, i seguirem treballant per 
convertir aquesta mostra en un 
referent de Catalunya.  

Mescla, el nom ho diu tot: de-
gustacions de plats típics del 
Delta de l’Ebre, maridatges, 
cates, cuina en directe i confe-
rències sobre producte local i 
de proximitat. Quines seran 

«UNS DIES ON 
LA CUINA DE 
PRIMER NIVELL I 
LES EXPERIÈNCIES 
S’ENTREMESCLARAN 
DE COMPLICITAT 
PER DONAR VIDA, 
ÀNIMA, CARÀCTER 
I IDENTITAT A LO 
BO I MILLOR DEL 
TERRITORI»

les novetats d’enguany?
Aquest any hem volgut seguir 
potenciant DeltaFira i Mes-
cla. Hem incrementat el nom-
bre d’empreses participants, el 
nombre de tapes a degustar i 
també les cates de vins. Però a 
banda, entre altres coses, tam-
bé hem creat el concurs de mi-
llors vins maridats amb marisc 
del Delta de l’Ebre i un taller de 
cuina japonesa dirigit als xiquets 
i xiquetes.

L’any passat hi va haver més 
de 5000 degustacions. Tot 
un repte superar-ho.
Mescla ha estat un èxit des de 
la seva creació i any rere any el 
llistó és més elevat. Per tant, el 
que volem, més enllà de les xi-
fres, que de ben segur que se-
ran positives, es seguir consoli-
dant una fira que genera orgull 
de poble i seguir projectant la 
marca de Deltebre a arreu del 
territori.

La Nit de Mescla, com sempre 
un dels plats forts de DeltaFi-
ra
Mescla és aparador de la millor 
cuina del territori, i la Nit de Mes-
cla n’és un exemple. Enguany 
serà el xef Jeroni Castell el qui 
ens farà gaudir de la seva cuina 
guardonada amb estrella Mic-
helin amb una degustació dels 
seus plats. Tot això, acompanyat 
de vins del territori i de música 
d’ambient. Aquesta és una cita 
que dins de la programació de 
Mescla és habitual i que ha tin-
gut bona acceptació en les seves 
anteriors edicions. 

Una fira que reuneix els tres 
pilars de Deltebre: la gastro-
nomia, la natura i el turisme
Deltebre és un municipi emer-
gent. Un municipi que disposa de 
grans qualitats i atractius que hem 
de saber posar en valor per tal de 
dinamitzar l’economia. De fet, des 
del govern municipal així ho hem 
fet durant aquests anys. L’aposta 
per Mescla és un exemple. Però 
també podríem parlar de tots els 
canvis que hem realitzat a Riu-

mar, del cicle de jornades gastro-
nòmiques que impulsem i de les 
diferents activitats multitudinàries 
que tenen l’objectiu de descobrir 
Deltebre a partir del seu paisatge i 
gastronomia.

DeltaFira i Mescla s’engloben 
en el marc del 42è aniversari 
de la segregació de Tortosa. 
Quins actes es realitzen per 
commemorar aquest aniver-
sari?
Hem preparat un cap de set-
mana frenètic amb un ampli 
ventall d’activitats per a tots els 
públics. Són tres dies, del 18 al 
20 de maig, amb el qual volem 
que la ciutadania surti al carrer 
i gaudeixi de totes les activitats 
que hem preparat, des de la nit 
de gala dels quintos i quintes, 
passant per l’acte institucional, 
com també per les diferents ac-
tivitats tradicionals i esportives 
que es realitzaran. Volem que 
la gent gaudeixi igual com no-
saltres hem gaudit tots aquests 
anys de treballar per recuperar 
una fira que s’havia deixat per-
dre i que ara ens genera un alt 
orgull de poble. 

IS
A

BE
L 

CA
RR

A
SC

O

DELTAFIRA I MESCLA
DELTEBRE DEL 18 AL 20 
DE MAIG
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JUDICI
Pels dos crims que van 
tenir lloc el 2002 a Bot
Aquest dilluns ha començat 

a l’Audiència de Tarragona 
el judici contra Oleg Makrusin, 
el darrer individu pendent 
de jutjar per la mort de dos 
homes lituans a Bot l’any 
2002.  
Després d’estar fugit de la justí-
cia des del 2006, Makrusin va ser 
detingut el 26 de gener del 2018 
a València i, actualment, està en 
presó provisional. El 2011 ja va 
esquivar el judici en què es va 
condemnar Andrej Martjanov a 
34 anys i mig de presó per la mort 
dels dos homes i Egidijus Grizas 
a nou anys i mig com a còmplice 
en un dels crims. Aquest segon 

individu ha declarat aquest di-
lluns que no recordava si l’acu-
sat havia participat en la mort 
del primer, però sí que l’ha situat 
en una baralla que van mantenir 
amb la segona víctima. La fisca-
lia demana 42 anys de presó per 
dos delictes d’assassinat.

MÓRA D’EBRE
Jornades 
d’Emergències 
El passat divendres, el 

teatre La Llanterna de 
Móra d’Ebre va acollir la 
celebració de les IV Jornades 
d’Emergències en les quals 
hi varen participar 230 
professionals sanitaris 
relacionats amb el món de les 
urgències i les emergències.    
Aquesta jornada fou reconeguda 
d’interès sanitari per la Societat 
Catalana de Medicina d’Urgèn-
cies i d’Emergències (SOCMUE). 
La jornada va constar de dues 
parts. La matinal en què els as-
sistents van poder participar en 
quatre dels nou tallers que s’hi 
oferien per professionals quali-

ficats del SEM, en col·laboració 
amb altres entitats.
Durant la tarda es va realitzar un 
exercici en forma de simulacre 
d’incident amb múltiples afec-
tats.

 

26-M:
“L’ESTAFA EÒLICA”

L’energia eòlica ha marcat un 
abans i un després en el desen-
volupament d’alguns pobles de 
la Terra Alta però no per ser-ne 
el revulsiu que s’havia promès 
que seria. Les promotores no 
compleixen els convenis i els 
ajuntaments acaben al jutjat 

per poder cobrar. Els llocs de 
feina i la formació juvenil pro-
mesa ha estat un miratge. I l’úl-
tima dada que parla per si sola 
és que els pobles amb més ae-
rogeneradors han patit amb més 
duresa la despoblació. Després 
d’anys de paràlisi, les empreses 
energètiques han reactivat la 
construcció de tres noves cen-
trals a la Terra Alta. En canvi, en 
altres zones del país, com l’Alt 

Empordà, on hi ha deu projectes 
autoritzats i en tràmit, encara no 
s’hi ha plantat ni un molí.
“Ho vam perdre gairebé tot, vam 
salvar les zones dels Ports i de 
Pàndols i Cavalls però l’altiplà 
es va omplir de molins”. Aquest 
és el resum de la lluita contra la 
massificació eòlica que va co-
mençar a la Terra Alta fa més 
de dues dècades.Amb aquestes 
paraules, el portaveu de la pla-

taforma en Defensa de la Terra 
Alta, Xavier Fortuño, ha situat 
l’actual punt de partida con-
tra una amenaça que renaix 
a la comarca, amb tres noves 
centrals eòliques projectades 
per construir-se aquest estiu.  
El “No a la massificació” torna 
a penjar de balcons i reapareix 
amb força en les les preocupa-
cions dels sectors econòmics i 
socials de la Terra Alta. 

ENLLUMENAT 
CAMP DE FUTBOL 
DE MÓRA D’EBRE
La Diputació ha concedit 
a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre una subvenció per a 
la millora de l’enllumenat del 
camp de futbol per import de 
14.109,00 €, que forma part 
de la implantació de mesures 
recollides als plans d’acció 
d’energia sostenible (PAES), 
convocatoria 2018.

ELS VINS DE LA 
DO TERRA ALTA 
TORNEN AL 
MERCAT DE SANTA 
CATERINA 
Els vins de la Denominació 
d’Origen Terra Alta tornen 
avui divendres al Mercat de 
Santa Caterina de Barcelona. 
A les 19:30h arrencarà un tast 
guiat per Jordi Rius, secretari 
de la DO Terra Alta, on els 
assistents podran gaudir 
de 6 referències de la DO 
Terra Alta, vins que han estat 
guanyadors a les darreres 
edicions del concurs de vins 
de la DO Terra Alta i del 
concurs internacional de les 
Grenaches du Monde, on la 
DO Terra Alta fou la DO més 
reconeguda, amb 31 medalles, 
19 ors i 12 plates.

JUNTS PER 
GANDESA
Avui divendres, al Casal de la 
Joventut de la capital terralti-
na, presentació del programa 
electoral 2019-2023 de Junts 
per Gandesa, a càrrec de Car-
les Luz, amb la intervenció de 
David Bonvehí i el president 
Puigdemont.

‘PINT OF SCIENCE’ 
ARRIBA A L’EBRE
Pint of Science arriba a l’Ebre 
de la mà del CERE. Flix i Móra 
la Nova (20 de maig) acollir el 
festival de divulgació cientí-
fica, així com Vinebre, Ascó i 
Móra d’Ebre (dies 21 i 22).

NOTÍCIES 
BREUS 

CULTURA
Teresa Pàmies i Joan Brossa, eixos principals 
de la 12a edició de Litterarum Móra d’Ebre
La 12a Fira del Llibre 

Ebrenc tindrà l’escriptora 
Teresa Pàmies i el poeta Joan 
Brossa com a eixos principals 
de l’edició que, enguany, 
celebra el centenari dels seus 
naixements.  
La 12a edició de Litterarum 
Móra d’Ebre tindrà lloc del 30 
de maig al 2 de juny a Móra 
d’Ebre i programarà 34 pro-
postes escèniques inspirades 
en escriptors catalans contem-
poranis i clàssics. Entre algunes 
de les novetats d’aquest any, hi 
haurà “cafès” amb els escriptors 
Maria Carme Roca i Jesús Maria 
Tibau. En aquestes trobades, els 
lectors podran gaudir del con-

tacte directe amb ells dos i pre-
guntar-los qualsevol dubte dels 
seus llibres o curiositat. A més, 
aquest any s’han afegit nous 
escenaris de programació com 
una passarel·la que porta del riu 
al castell amb una plaça “extra-

ordinària”.
El centre Arts Santa Mònica de 
Barcelona ha acollit la presen-
tació de la programació de Lit-
terarum Móra d’Ebre i la Fira del 
Llibre Ebrenc 2019 (a la imatge). 
Joan Piñol, alcalde de Móra 

d’Ebre, ha valorat la fira des de 
la perspectiva local i ha posat 
èmfasi en la importància d’un 
esdeveniment d’aquestes ca-
racterístiques per a un municipi 
de 6.000 habitants, com és la 
capital de la Ribera d’Ebre.



15DIARI MÉS EBRE • divendres, 17 de maig / 2019

ELS VEÏNS 
TORNEN ALS 
TALLS, DEMÀ
Demà dissabte a les 17 h a 
Amposta “tenim el Tall 233; 
solament en falten 7 per 
aconseguir la gratuïtat de AP-7 
i que es pugui convertir en 
Autovia. Potser molts polítics, 
de molts Partits...ens odien?.  
Vine demà i sabràs perquè, 
diu Llorenç Navarro, portaveu 
del Moviment veïnal, al seu 
Facebook”.

PREMI LITERARI 
VILA D’ASCÓ 
 Guillem Rosselló, amb l’obra 
‘Cuba’, guanya el XXXI Premi 
Literari ‘Vila d’Ascó’ 2019. 
L’autor mallorquí rep el guardó 
durant el tradicional Sopar Li-
terari, celebrat aquest dissabte 
11 de maig al Casal Municipal 
d’Ascó. Josep Fàbrega, de 
Calders, s’adjudica, amb ‘El 
darrer protocol’, el XIV Premi 
de Poesia Joan Perucho ‘Vila 
d’Ascó’ 2019. D’altra banda, a 
Ascó, el proper cap de setma-
na, serà de Fires (vegeu plana 
11 de Més Ebre d’avui).

POLÍTICA
Llistes liderades per 
més dones, d’ERC

Esquerra Republicana 
és el partit polític que 

més llistes encapçalades 
per dones presenta a les 
eleccions municipals a les 
Terres de l’Ebre, un total de 
14 candidatures: cinc a la 
Ribera (Garcia, Ginestar, Móra 
d’Ebre, Vinebre i Tivissa), 
cinc al Baix Ebre (Tivenys, el 
Perelló, Aldover, Benifallet  i 
l’EMD de Bítem), dos al Montsià 
(Masdenverge i la Galera) i 
dos a la Terra Alta (Arnes i 

Vilalba). Vinebre i Ginestar són 
candidatura única.  
A més, en tots els pobles de més 
de 3.000 habitants els republi-
cans han presentat llistes cre-
mallera, és a dir, completament 
paritàries amb el mateix nombre 
d’homes i dones. La candidata a 
l’alcaldia de Masdenverge, Sò-
nia Tomàs, ha declarat que els 
ajuntaments republicans tindran 
“les polítiques d’igualtat com un 
aspecte central” de les seves ac-
tuacions.

L’ALDEA
Quarta Ruta de 
Tapes de Primavera
Arriba la 4a Ruta de 

Tapes de Primavera 
als restaurants: Bar Coco 
Cafeteria , Esmel i Rodríguez 
(Marín),La Llar Hèctor Roda, 
Mas Masdeu, Pizzeria Les 
Xiques, Restaurant Pòdium i 
Restaurant La Vaqueria. 
Oferiran tres tapes per establi-
ment, dos per als adults i una 
tapa per als més menuts de casa 
(Menudes Tapes). “Recordem 
que tant adults com petits heu 
de tenir la butlleta emplenada 
amb els 7 restauradors que par-
ticipen per tal d’entrar al sorteig 
del xec regal per valor de 100 €  
(bescanviable en qualsevol esta-
bliment que participa a la ruta) 
els adults, i per al xec regal de 30 
euros (bescanviable a Sabates i 
Joguines Mercè), els petits”.
Cada establiment especificarà 
en el seu apartat el seu propi 
horari de ruta de tapes. Les but-

lletes segellades s’hauran de di-
positar a l’Ajuntament de l’Aldea 
abans del dia 7 de juny de 2019. 
El sorteig  es realitzarà el  dia 12 
de juny.

terres de l’ebre
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L’ASCÓ I LES 
CONSEQÜÈNCIES
Feia anys que no es veia res 
semblant. La decisió de l’Ascó 
de jugar a 2a catalana ha des-
encadenat un mar de dubtes 
en els descensos, i afectant 
també l’ascens de l’Amposta 
B a 3a. L’Ascó vol militar al 
grup de Tarragona. Diumenge 
passat, l’Amposta, la Sénia, 
Móra Nova i Ulldecona esta-
ven molt contents per tenir la 
categoria salvada. Però, tot i 
que sembla improbable que 
si l’Ascó juga a Segona, pugui 
baixar un altre equip, ningú 
se’n fia i hauran d’anar a totes 
quan aparentment estan sal-
vats.  Els clubs tenen dubtes i 
pregunten. La federació no es 
pronuncia oficialment: “fins 
que la lliga i les promocions 
acabin no s’aclarirà tot”. 
Pot passar de tot fins que 
hi hagin 19 equips i tots tan 
contents. No obstant, malgrat 
que no es contemplen més 
descensos de Segona, l’equip 
que quedi en el lloc 12 no 
podrà planificar la propera 
campanya fins que no s’acabi 
el culebró. Si l’Ascó juga a 
Segona, amb Cambrils i Ra-
pitenca, més els 8 d’aquesta 
temporada, més el campió de 
Tercera i un possible ascens 
de la promoció, serien 12 
equips ebrencs. Això ho deixo 
per a un altre capítol perquè 
tindrà conseqüències. El cule-
bró durarà un mes i esperem 
que tot tingui un final feliç. 
Mentrestant, tots  a ballar 
tots la jota.

CELMA

ROQUETES: VOLEI 
DE PASSIÓ
He d’admetre que no sóc un 
expert en volei. En qualsevol 
cas, a Més Ebre informem 
totes les setmanes, des de fa 
anys,  dels resultats del club 
referent en aquest esport 
al territori: el Club Volei 
Roquetes. Per tant, li donem 
la rellevància que mereix. 
Bé, potser no tota. És així 
després de veure el que va 
succeir el cap de setmana 
passat al pavelló de Roque-
tes, en la fase d’ascens sènior 
masculina. Emocionant. 
Veure tot un poble, tot un 
pavelló ple, animant el seu 
equip, va ser impressionant. 
Els ‘espartans roqueteros’ 
van arribar a la semifinal 
però no van poder jugar la 
final. No passa res. El premi 
ja vau tenir-lo. L’organització 
fou de Primera divisió.  I, a 
més, es va generar passió i 
sentiment. Orgull.   
Aquesta setmana, vaig llegir 
un comunicat dels jugadors, 
agraint el suport. Em va 
emocionar com transmetien 
el que havien viscut. Un som-
ni. Roquetes és capdavantera 
amb el volei. I els roqueteros i 
les roqueteres també ho són, 
fent costat a la seua gent.

Una fita històrica. Una re-
compensa per anys de bona 
gestió, d’uns amants al volei 
que, a  còpia de treball, han 
creat escola. ADN roquetero. 
Endavant nois! Endavant 
Club Volei Roquetes i la mag-
nífica feina que esteu fent.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Ascó-Llagostera, 

Camarles-Tortosa, M Nova-la Sénia, Batea-Perelló, 

Godall-J i Maria, S Bàrbara-Roquetenc i Benissanet-Xerta 

(Final Copa Terres de l’Ebre). 

CAMARLES-TORTOSA, 
MOLT O RES EN JOC

El Camarles rebrà diumenge el 
Tortosa (17h), en un derbi que als 
camarlencs, a casa, se’ls hi dóna 
força bé. Si el Catllar guanya, el 
derbi a Camarles no tindrà inci-
dència. Però si el Catllar empa-
ta o perd, el Tortosa necessitarà 
urgentment la victòria per man-
tenir opcions de quedar segon i 
jugar la promoció, quan faltaria 
una jornada. El Camarles arriba al 
partit en línia ascendent, tot i les 

PROPERA   
JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Llagostera  
diumenge 12 h

PRIMERA 
CATALANA
Júpiter-Rapitenca  
 diumenge 12 h

SEGONA CATALANA 
DISSABTE

Reddis-Vilaseca 16h
M Nova-la Sénia 16.30h
Pastoreta-Torreforta 
19h 

DIUMENGE

Catllar-Gandesa 12h
Canonja-Ampolla 12 h
Valls-Pobla 16.30h
Amposta-Vendrell 17h
Camarles-Tortosa 17h
Ulldecona-Riudoms 18h

TERCER CATALANA 
DISSABTE

Rapitenca-Catalònia 
17.30h
Corbera-Masden. 18 h
Aldeana-Alcanar 18h
S Bàrbara-Roquetenc 
18h
Flix-Ametlla 19.30h

DIUMENGE

Godall-J i Maria 17h
Batea-Perelló 17h
S Jaume-Olimpic 17h
La Cava-R Bítem 18h

FINAL COPA TE  
DISSABTE (S JAUME)

Ginestar-Xerta 17 hores

COPA CATALUNYA  
DIUMENGE

Benissanet-Vilanova B 
16h
*El Benissanet, campió 
de la primera fase, juga 
la Copa.

lesions (8 punts de 12). Dissabte 
va empatar a la Pobla (1-1). Kiki, 
el tècnic, explicava que “ens va 
costar entrar en el partit, davant 
d’un rival que juga a través de la 
possessió i que li agrada tenir la 
pilota. A més es va avançar. Però 
a la represa nosaltres vam mi-
llorar; tot i les adversitats per les 
baixes i la calor, l’equip va anar a 
pel partit, fent una de les millors 
segones parts, jugant bé. Gran 
actitud. Mereixiem més que 
l’empat que va ser al final: llan-
çament de banda, pentinada de 
Víctor i gol de Campa”.

ASCÓ

L’Ascó va perdre en el darrer 
partit fora de casa de la 

temporada, a Terrassa (2-1).
A més de la retirada, l’equip ha 
baixat i, per tant, la categoria a la 
que renuncia és la 1a catalana. En 
principi els plans eren de compe-
tir, la lliga vinent, a la Tercera cata-
lana, però ara hi ha interés en po-
der fer-ho a Segona. I aquí està la 
problemàtica. L’Ascó creu que pot 
competir al grup 6, el de Tarrago-
na. Però també s’ha informat que 
si vol jugar a Segona, haurà de ser 
en una altra demarcació, la que es 
beneficiï de la seua retirada, amb 
un ascens compensat. Un fet que 
no agrada a l’Ascó que vol jugar al 
grup de Tarragona. Ara cal espe-
rar que tot es confirmi. Cal saber 
si l’Ascó ha de jugar al grup 6 de 

la Segona catalana, si això com-
portaria una compensació més 
amb la qual cosa ara en podrien 
baixar set de Segona. Una situa-
ció que faria que equips ebrencs 
encara no estessin salvats, quan 
ja ho estan. Es una possibilitat que 
no hauria de succeir però...també 
pot passar que el grup sigue de 
19. S’hauria de saber. 

Incertesa per on 
jugarà l’Ascó

RAPITENCA

El descens rapitenc ja va 
quedar definit de forma 

virtual la setmana passada però 
aquesta, amb la derrota contra 
el Manresa, ho és de forma 
matemàtica.                   
Els rapitencs van tenir les prime-
res opcions però el Manresa, que 
lluita per l’ascens, es va imposar 
sent més efectiu amb un gol al 
primer temps i un altre a la sego-
na meitat (0-2). Aquesta setma-
na, el president Hernan ha fet una 

carta per al soci en el que admet 
la responsabilitat de la gestió feta 
i que “res ha sortit com voldríem” 
retornant a la Segona catalana. 
Hernan, a la vegada, enviava un 
missatge d’il.lusió per al futur per 
a recuperar el terreny perdut. En 
aquesta carta al soci, el club fa 
oficial el nou tàndem tècnic del 
primer equip, format pels rapi-
tencs Ramon Sancho (filial) i Jo-
sep Subirats, tal com vam avançar 
temps enrera. 

Més Ebre ja va avançar 
el nou tàndem tècnic 

L’Ascó acaba la lliga diumenge.
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VICTÒRIA A 
RIUDOMS (0-1)
El Móra la nova està fent un gran 
final de lliga (5 victòries en 6 par-
tits).  Nando, el tècnic, del partit 
a Riudoms, comentava que “des-
prés d’un inici amb por a tenir 
errades i amb un Riudoms fent 
més sensació de perill, l’equip, 
poc a poc, va estar més posat i va 
acabar la primera part amb més 
arribada i més control del joc. Per 
a la represa vam fer canvis tant 
defensiva com ofensivament i cal 
destacar el gran treball tàctic dels 
jugadors. Van estar molt millor 
posats i al minut 80 va arribar la 
recompensa amb una recupera-
ció, després de pressió, de Guiu 
que va marcar el 0-1. Vam saber 
aguantar el resultat i vam sumar 
3 punts que ens distancien de la 
sisena plaça per baix, a l’espera 
de com es resoldrà el tema Ascó”. 
El Móra la Nova es consolidaria 
a la categoria, afegint una altra 
fita història a les que ha assolit 
els darrers anys, amb els dos 
ascensos seguits. Una vegada 
Marc Romera ha deixat la presi-
dència, el nou president és David 
Llauradó.

SEGONA CATALANA
El Tortosa venç el Catllar 
i espera un miracle
El Tortosa, tercer, va guanyar 

el Catllar, segon classificat 
(3-0).   
D’aquesta manera, està ara a 5 
punts quan en manquen sis, amb 
el golaverage particular al seu fa-
vor. El Tortosa hauria de guanyar 
els dos partits i esperar que el 
Catllar no en guanyi cap. Com-
plicat, però encara queden al-
gunes esperances. El Tortosa  va 
començar millor i va avançar-se 
amb un gol de penal, transfor-
mat per Marc Benito. El Catllar va 
reaccionar i Selu, porter local, va 
evitar les seues oportunitats. De 
l’1-1 es va passar en temps afe-
git, al 2-0 en una contra que va 
definir Pol Benito. A la represa, 

el partit es va trencar. El Catllar 
va buscar el gol però el Torto-
sa, amb espais i qualitat, va tenir 
també possibilitats, sentenciant 
Miguel Reverté al final amb el 
3-0, després d’una bona jugada. 
Al descans es va fer un passadís al 
benjamí, campió territorial.
German, tècnic del Tortosa, te-
nia una sensació agredolça: “vam 
guanyar i acabem la lliga molt 
bé, però estem dolguts perquè 
és molt difícil que puguem tenir 
un premi que crec que l’equip 
mereix. Seguirem lluitant però és 
complicat que el Catllar no gua-
nyi un partit, i nosaltres hem de 
guanyar els dos”. El proper serà a 
Camarles, diumenge. 

C AT MÓRA 
LA NOVAL’Amposta supera a la 

Pastoreta (2-0)
L’Amposta va superar al cuer 

la Pastoreta i evita les sis 
darreres places (2-0).
Xavi Cid, de l’Amposta: “el par-
tit era molt important i l’equip 
mentalment va sortir molt pre-
parat, ja tenint Felipe una ocasió 
al primer minut. Es va pressionar 
molt amunt i es recuperava la pi-
lota, i per això es va dominar el 
joc, disposant d’un parell d’oca-
sions clares com una vaselina de 
Carles. Sergi va fer l’1-0. Amb els 
minuts, el partit va equilibrar-se, 
agafant la Pastoreta més el con-
trol de la pilota i tenint dues op-
cions, una clara que va evitar 
Manel. Als darrers minuts de la 
primera meitat, nosaltres vam re-

cuperar el domini, amb un parell 
de possibilitats. A la represa, aviat, 
Felipe va marcar el 2-0 i llavors ja 
es va poder jugar amb més co-
moditat, tot i que la Pastoreta va 
crear dues opcions que va aturar 
Manel. Vam fer canvis per tenir 
més control i també per apunta-
lar l’equip defensivament. Al final, 
victòria que ens allunya definiti-
vament de la zona compromesa, 
de les darreres sis places. Malgrat 
això, ara ens trobem amb el tema 
Ascó que esperem es pugui so-
lucionar. Si aquest equip ha de 
jugar al grup 6 no pot comportar 
cap descens més. Això ha de ser 
així però s’hauria de confirmar 
oficialment”. 

CF GANDESA
La Canonja trenca la 
ratxa de victòries (0-0)
El Gandesa va empatar amb 

la Canonja, trencant la 
ratxa de set victòries seguides 
dels terraltins (0-0).         
Alberto López, del Gandesa: “va 
ser un partit controlat per nosal-
tres, tenint ocasions a la primera 
i a la segona meitat. La Canon-
ja va defensar al mig del camp 
amb les líines molt juntes i això 
ens va dificultar la creació de joc. 
No obstant, vam poder arribar i 
vam fer-ho amb claredat tenint 
possibilitats a la primera meitat 
per haver pogut obrir el partit. 
A la represa, ells van fer-se més 
forts i van defensar més enrera. 
Les ocasions nostres van tornar 

a existir i és que, durant el partit, 
vam fer 4 pals i el seu porter, a 
més, va evitar un parell d’ocasions 
amb grans intervencions. Penso 
que mereixiem la victòria per un 3 
ó 4 a zero. Però la mala sort amb 
els pals, el seu porter i també el 
desencert nostres en determina-
des jugades ens van impedir d’as-
solir la victòria. No obstant, con-
tent de l’equip i del partit, tot i no 
poder guanyar”.  El Gandesa visi-
tarà el Catllar, equip que si guanya 
assegura la promoció. El Tortosa 
estarà pendent d’aquest resultat 
per poder mantenir opcions de 
promoció, si el Catllar no assoleix 
la victòria contra el Gandesa. 

CF LA SÉNIA
Remuntada de campió, 
contra el Valls (2-1)
La Sénia va remuntar i va 

guanyar el campió, el Valls 
(2-1). Dos gols en un minut a la 
represa van valdre el triomf.
Juanjo Serrano, tècnic de la Sé-
nia: “el Valls va començar el par-
tit dominant, tenint alguna bona 
ocasió. Del minut 15 al 40, nosal-
tres vam entrar en el partit i li vam 
debatre la possessió de la pilota, 
fent bones combinacions quan la 
teníem i creant fins a 4 ocasions 
clares, sobre tot una de David. No 
obstant, arran d’una acció indivi-
dual, ens van fer el 0-1. I en els 
darrers minuts del primers temps 
ens haguessin pogut fer el 0-2, 
ja que van tenir opions quan no-

saltres vam acusar el gol rebut. A 
la represa, el Valls va voler tenir 
el control del partit a través del 
domini de la pilota però nosaltres 
vam defensar amb les línies molt 
juntes i pressionant, buscant pèr-
dues seues per a sortir al contra-
atac. Així va venir l’1-1 i, un minut 
després, el 2-1. Quedaven 20 mi-
nuts i la tònica va ser la mateixa. 
Al final, el Valls va poder empatar 
amb una rematada amb el cap 
que va anar al pal. Crec que diu-
menge vam tenir la sort que en 
altres partits ens havia faltat. Molt 
contents per haver guanyat el 
campió i per allunyar-nos de les 
places compromeses”.

L’AMPOLLA TORNA A 
GUANYAR (2-1)

L’Ampolla, després de només 
haver guanyat un partit en nou 
jornades, es va retrobar contra 
un necessitat Vendrell (2-1). Se-
gons Enric, tècnic ampollero, 
“ens vam avançar aviat i el partit 
es va posar de cara. Vam recu-
perar sensacions quant a pos-

sessió i circulació de pilota i vam 
tenir el partit controlat, tot i que 
el Vendrell va fer perill en algunes 
contres i així va provocar un pe-
nal que fou l’1-1. A la represa, ells 
van defensar-se i van buscar la 
contra. D’aquesta forma, van te-
nir les seues ocasions Nosaltres, 
amb més domini, també vam fer 
les nostres fins que J.Marc va as-
solir el 2-1. La victòria ens va bé 
per acabar millor la temporada”.

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

85
75
70
54
62
64
58
52
56
53
44
45
49
46
40
29
29
28

22
40
33
27
63
55
55
51
48
53
49
45
53
60
53
65
68
99

83
71
66
60
53
50
47
47
46
45
43
42
37
34
29
26
23
11

equip                    GF       GC     PNTS

TRIOMF D’OR DE 
L’ULLDECONA (1-2)

L’Ulldecona va guanyar a Vilase-
ca (1-2) i s’allunya de les sis dar-
reres places de la taula. Segons 
Carlos Gilabert, el tècnic: “el 
Vilaseca va començar molt fort, 
tenint aviat una primera ocasió. 
Després, amb els minuts, nosal-
tres vam agafar el domini del joc 

i de la pilota, tenint moltes ocasi-
ons, a més del 0-1, per arribar al 
descans amb un avantatge molt 
més important. A la represa, aviat, 
vam fer el 0-2 i vam fer noves op-
cions. Però no vam matar el partit 
i vam donar vida a un Vilaseca que 
encara disposava d’opcions d’en-
trar-hi si marcava. I així va ser, a 
manca de deu minuts, quan va fer 
l’1-2 i va ajustar el marcador. Haví-
em perdonat moltíssim i per això 

vam acabar patint. No obstant, 
es va assolir una victòria que va 
ser merescuda perquè penso 
que vam ser superiors, creant 
moltes ocasions”. Fou la tercera 
seguida de l’Ulldecona que, com 
els altres equips ebrencs, estaria 
salvat a expenses de que es pu-
gui aclarir com es podria donar 
cabuda a l’Ascó en la Segona 
catalana, esperant que això no 
generi cap compensació més. 
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CONTRA LA CAVA 
(3-1)
Toni Calafat (2) i Fages van 
signar la reacció dels caleros 
una vegada la Cava va avan-
çar-se en el marcador. Amb 6 
punts dels darrers 9 en joc, els 
de Rovira en sumen 42 i ocu-
pen la 13ena posició. Segons 
Josep Maria Rovira, tècnic de 
l’Ametlla: “a la primera meitat 
vam tenir el vent a favor però, 
tot i jugar en moltes fases 
al seu camp i tenir opcions, 
no vam resoldre-les i va ser 
la Cava qui va aprofitar una 
de les seues arribades per a 
marcar el 0-1. Fou important, 
amb gol de Toni, empatar poc 
després. A la represa, amb el 
vent en contra, cal dir que es 
podia jugar i ens vam adaptar 
millor al partit. Toni va fer el 
2-1 i vam gaudir de dues o tres 
ocasions. El partit es va anar 
trencant i la Cava va tenir una 
ocasió clara d’u contra u amb 
el nostre porter. Nosaltres vam 
insistir i Fages va sentenciar 
amb el 3-1.  En general, va ser 
un bon partit nostre i el resul-
tat va ser just”.  En la propera 
jornada, els caleros visiten un 
Flix que té urgència en la lluita 
per la tercera plaça. Tancaran 
el campionat, a casa, contra la 
Rapitenca B. La Cava, per la 
seua part, rebrà diumenge el R 
Bítem i acabarà la lliga  visitant 
el Masdenverge. El club cavero 
també acaba una època a 
nivell directiu, amb el relleu 
presidencial i a la junta, amb 
nova planificació esportiva.    

TERCERA CATALANA. TERCER LLOC AMB PREMI
El Perelló, a un pas de 
pujar de categoria
El Perelló va vèncer amb 

dificultats el Sant Jaume 
(2-1).
El partit se li va complicar a un 
Perelló que, necessitat per con-
servar el lideratge, va estar negui-
tós. Els visitants es van avançar. 
Jack, amb molesties, va estar a la 
banqueta. Però va haver de sortir 
i ell va impulsar la remuntada amb 
un gol de falta. Flox, ja al final, va 
marcar el 2-1 davant del deliri de 
l’afició per un triomf vital i agònic. 
Ara, el Perelló, tenint en compte 
que el J i Maria no pot pujar i que, 
si queda campió, el segon classifi-
cat ocuparà la plaça d’ell com a tal, 
en té prou amb un punt per pujar, 
diumenge a Batea, tercer classifi-

cat i que s’ho juga tot. No serà fàcil. 
Joan Subirats, del S Jaume: “vam 
anar amb 11 efectius. Però l’equip 
va jugar-li de tu a tu al líder. La pri-
mera meitat va ser igualada, amb 
poques ocasions, un parell d’ells 
i una nostra d’Arnau molt clara. A 
la represa, durant uns 30 minuts, 
vam estar força bé, controlant el 
partit i tenint opcions. Ells esta-
ven molt neguitosos. I arran d’una 
bona jugada, Arnau va definir el 
0-1. Als darrers 10 minuts ells van 
apretar i amb una falta dubtosa, 
ens van empatar amb xut directe. 
I ja al final, un xut que ningú espe-
rava, de Flox, fou el 2-1. Molt con-
tent de l’actitud dels 11. Buscarem 
confirmar la permanència”.

LA CALA 
REMUNTA El Jesús i Maria 

buscarà ser campió
El J i Maria va guanyar el 

Batea (3-1) i és segon a 1 
punt del líder i a 4 del darrer 
rival.
L’equip de l’Aube, per la sanció, no 
pot pujar. Però “lluitarem fins el fi-
nal, per si podem ser campions”. 
En el cas que el Jesús i Maria acabi 
campió, el segon classificat seria 
qui ocuparia la seua plaça d’as-
cens (com a campió) i el tercer 
classificat jugaria la promoció. En 
el cas que el Jesús i Maria quedi 
segon, les intencions “són jugar la 
promoció”. No obstant, el club de 
l’Aube ja ha rebut un comunicat 
federatiu en què s’indica que no 
pot pujar i, per tant, no podria dis-
putar la promoció. Si això es con-

firma, la tercera plaça tindrà premi 
perquè qui l’ocupe jugaria la pro-
moció. Un al.licient més per a les 
dues últimes jornades perquè hi 
ha equips que ja s’han distanciat 
de les dues primeres places però 
que encara tenen plenes opcions 
de lluitar per la tercera. Del partit 
de diumenge passat, entre el J i 
Maria i el Batea, els locals es van 
avançar amb gol de Sufi, aprofi-
tant la badada defensiva visitant, 
i que Eliot, porter partidalenc, va 
evitar l’empat quan el Batea va te-
nir opcions. A la represa, el juvenil 
Salva va estar màgic amb dos gols 
de fantasia. El Batea va reduir dis-
tàncies amb el 3-1. El final de lliga 
serà apassionant. 

2 EQUIPS AMB OPCIONS     CONTRA L’ALDEANA
El Flix perdona un penal 
i el Cata guanya 1-0
El Cata, després de dues 

derrotes, va guanyar al Flix 
i esgotarà les seues opcions 
fins el final (1-0).  
Amb la possibilitat de que la ter-
cera plaça donaria opció de ju-
gar la promoció (vegeu noticia 
de la part superior) la lluita està 
oberta encara, tant per a Catalò-
nia com per a Flix (tots dos amb 
54 punts). El Cata visita dissab-
te la Rapitenca B (53) i acabarà 
la lliga rebent el Santa Bàrbara 
(2 equips implicats en la lluita). 
El Flix rebrà l’Ametlla i acabarà a 
Bítem, dos equips que no es ju-
guen res més que tancar la lliga 
de la millor forma possible. Per 

tant, 90 minuts per a decidir.
Del partit de dissabte passat, dir 
que fou igualat i obert, marcat 
pel vent, i amb opcions pels dos 
equips. Va haver una jugada clau, 
amb un penal favorable als visi-
tants al minut 80. Gerard, porter 
local, va aturar-lo. En afegit, un 
tret de Xescu va valdre l’1-0. 

Malestar a l’Olímpic 
per l’arbitratge (1-1)
Olimpic i Aldeana van 

empatar (1-1).    
Un empat que no satisfà els inte-
ressos dels dos equips en la lluita 
per l’ascens. Però amb la tercera 
plaça oberta i amb possible pre-
mi, tots dos equips tenen possi-
bilitats. L’Olímpic (54) està a un 
punt. L’Aldeana (53), a dos. Els 
morencs visiten el Sant Jaume i 
acaben rebent el Batea, rival di-
recte (és tercer). L’Aldeana rebrà 
l’Alcanar i tancarà el campionat 
a Roquetes. 
Del partit de dissabte passat dir 
que va ser molt igualat a la pri-
mera meitat, amb els dos equips 
amb por a perdre. L’Aldeana va 

tenir una opció que va evitar 
Nogales i l’Olímpic en va tenir 
dues, amb dos trets que va avor-
tar Sergi Auré. A la represa, el 
partit es va obrir. L’Olímpic va fer 
un pas avant i va elaborar més el 
seu joc. No obstant, es va quedar 
amb deu per l’expulsió de Sergio 
Arévalo. I va ser l’Aldeana qui 
va avançar-se amb gol de Raül. 
L’Olímpic va reaccionar i Imanol 
va empatar. Un penal no xiulat 
a Soriano va ser el detonant de 
les protestes locals. Molt males-
tar morenc. Al final, Nogales va 
desviar un tret enverinat dels al-
deans i Imanol va fer un pal, sent 
la darrera opció local. 

  

UN GRAN 
ROQUETENC FRENA 
LA RAPITENCA (3-0)

Després de quatre jornades, el 
Roquetenc va guanyar, contra 
la Rapitenca (3-0). Els locals, 
ferms en defensa i molt efec-
tius a la contra, amb qualitat, 
van decidir. Ivan Arasa va estar 

genial amb l’1-0 i amb l’assistèn-
cia del segon gol, obra de Joel, 
amb una gran culminació. A la 
represa, mateixa actitud i encert 
local amb el gol d’Ivan Arasa, fi-
nalitzant amb qualitat una bona 
jugada col.lectiva. 
El Roquetenc va reaccionar des-
prés de 4 jornades i la Rapitenca 
s’allunya de les primeres places. 
Té opcions de lluitar per la ter-
cera plaça, però no pot pujar pel 

descens del primer equip.

Futbol base Roquetenc
Del Roquetenc dir que han ha-
gut reunions per crear una nova 
estructura de futbol base amb 
Nando Crespo, Sergi Cid i Ra-
mon Gas com a coordinadors. 
Es vol establir un projecte for-
matiu aprofitant les millores a 
les instal.lacions i les que hi ha 
previstes. 

Crespo seria un dels coordinadors del 
nou projecte del futbol base roquetenc. 

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

85
73
73
53
69
65
53
83
55
72
63
43
48
70
48
41
46
18

48
41
50
38
46
43
42
55
36
50
53
47
45
54
69
63
84
194

60
59
55
54
54
54
53
53
53
47
45
44
42
41
35
27
24
0

equip                    GF       GC     PNTS

Gerard, porter del Catalònia.
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TRIOMF A 
ALCANAR I TAMBÉ 
A LA ‘POMADA’
El Santa Bàrbara va guanyar 
a Alcanar (2-5). Amb el triomf, 
segueix amb opcions, més si 
tenim en compte, com hem ex-
plicat en la plana anterior, que 
la tercera plaça pot comportar 
jugar la promoció, si el Jesús 
i Maria queda entre els dos 
primers. Un fet que alimenta 
les opcions de diversos equips. 
A Alcanar, el Santa Bàrbara va 
avançar-se amb el 0-3. Però els 
canareus van ajustar el partit 
amb el 2-3. Llavors es van que-
dar amb deu i en la recta final 
de la confrontació, el Santa va 
decidir amb dos gols més.

Homenatge. Demà dissabte, 
abans del partit Santa-Ro-
quetenc (important per als 
planers), es farà un homenatge 
a la plantilla de la temporada 
95/96, dins dels actes del 
centenari del club. 

TERCERA CATALANA
Cinquena victòria 
seguida del R-Bítem
El R-Bítem va golejar el 

Masdenverge (6-1). 5a 
victòria seguida. Els visitants, 
amb menys opcions per 
salvar-se.  
David Garcia, del R-Bítem: “va 
ser un partit que es va decidir a 
la primera meitat, quan vam ju-
gar ben posats i vam dominar les 
dues facetes del joc, la defensiva 
i l’ofensiva, amb jugades elabo-
rades”. Jota (2), Oriol i Kevin van 
marcar a la primera meitat. A la 
represa, Jota i Moha van ampliar 
l’avantatge mentre que Eric va fer 
el gol visitant. El R Bítem acaba la 
lliga en ratxa: “molt content pels 
jugadors perquè han treballat bé  
durant la temporada i ho demos-

tren arribant al final en un gran 
estat. Llàstima no agafar la bona 
dinàmica unes jornades abans”, 
deia David. Gerard Capera, del 
Masdenverge: “vam començar 
bé, però en dues accions de 
córner, en pocs minuts, ens van 
fer dos gols i el R Bítem va jugar 
còmode i força bé, marcant dos 
gols més abans del descans. A 
la represa vam intentar-ho, te-
nint vàries ocasions però no vam 
marcar i, arran de dues errades 
en la sortida de pilota, ens van fer 
dos gols més. Seguirem lluitant, 
tot i que no depenem de no-
saltres per evitar el descens. En 
general, a Bítem, no vam estar a 
l’altura i ells són un bon equip i 
ens van superar totalment”. 

CF SANTA 
BÀRBARAEl Corbera guanya i el 

Godall protesta (4-2)
El Corbera va vèncer el Godall 

(4-2).   
Jorge Parraga, del Corbera: “amb 
la victòria, aconseguim l’objectiu 
que era no estar entre els 4 darrers. 
No hi hem estat en cap moment 
i això dóna valor a la temporada, 
considerant que el club havia patit 
per mantenir-se els darrers anys. 
La primera volta va ser bona, amb 
només 3 derrotes però a la segona 
ha passat factura la plantilla curta 
que tenim i també la falta de con-
tinuitat amb els entrenaments. Del 
partit, dir que a la primera meitat 
ens va faltar ritme i, tot i tenir el 
control de joc, el Godall es va po-
sar per davant amb dos gol gràcies 
a la seua efectivitat. No és excusa 

però acusem també la baixa d’El-
vis en defensa. A la represa, sent 
el darrer partit a casa (el proper 
l’hem de jugar a Gandesa per la 
resembra), l’equip va sortir més 
motivat i va ser resolutiu capgirant 
el marcador amb el 4-2”. Robert 
Avinyó, del Godall: “no vam me-
rèixer la derrota. La primera mei-
tat fou nostra, avançant-nos dos 
cops. Però a la represa l’àrbitre va 
tenir un criteri desigual. Amb el 
2-2 no va xiular un penal claríssim 
al nostre favor i el 3-2 va ser en un 
claríssim fora de joc. L’àrbitre es 
va carregar el partit i no va ser just 
amb nosaltres. El quart gol també 
fou en posició dubtosa. Res més, 
Felicitar el Corbera per la victòria”. 

FASE D’ASCENS A 3A
L’Arnes és l’altre equip 
que puja de categoria
L’Arnes havia de guanyar 

per pujar i va fer-ho a 
Benissanet (0-2).
Un gol de Miquel, al final del pri-
mer temps, i un altre de Gordo, 
a la represa, van valdre un triomf 
d’ascens de categoria. En acabar 
el partit, els arnerols van celebrar 
l’ascens. 
Els terraltins van jugar molt po-
sats i amb convicció i van tenir 
el partit prou dominat, tot i que 
la primera ocasió clara va ser del 
local Ricard. A la represa, aviat, 
els d’Arnes van marcar el 0-2. 
El Benissanet tornaria a disposar 
d’una clara opció davant de por-
teria, però sense definir. Amb el 

partit trencat i amb espais, l’Ar-
nes va crear diverses contres per 
ampliar el marcador.  
El Benissanet podria pujar si es 
confirma que cap ebrenc baixa 
de Segona (així és a expenses 
del que passe amb l’Ascó i de si 
la seua participació a Segona la 
temporada vinent arribés a com-
portar una compensació més a 
la categoria. Un fet que no es 
preveu però que cal conside-
rar). Si es confirma això, pujaria 
l’Amposta B i si, a la vegada, puja 
el segon classificat de Tercera a 
Segona, el Benissanet, que fou 
campió de la primera fase, tam-
bé pujaria, en aquest cas 3a.

L’Amposta B va guanyar 
l’Ebre E., equip que ja havia 

pujat (3-1). Els ampostins, per 
pujar directe, necessitaven 
guanyar i que no ho fes 
L’Arnes. Però això no va passar. 
L’Ebre es va avançar amb gol de 
Sisco. L’Amposta va tenir neguit 
però Òscar, amb dos gols, el se-
gon des de fora de l’àrea, va re-
muntar. L’Ebre, amb els minuts, 
va perdre intensitat defensiva, i 
l’Amposta va aprofitar-ho, sen-
tenciant Ferri, ja a la represa, amb 
el 3-1. Se sabia el resultat entre el 
Benissanet i l’Arnes i la resta de 
partit no va tenir història. 
En principi, en no haver cap des-

cens ebrenc de Segona, l’Am-
posta B puja a Tercera. Però ara 
falta saber el tema Ascó. Com 
hem dit en la notícia de l’esquer-
ra, falta saber si l’Ascó competirà 
a Segona catalana la temporada 
propera i si això pot comportar 
una compensació, amb la qual 
cosa equips ebrencs de la cate-
goria encara estarien amb algun 
perill. No es preveu que sigue 
així, però falta aclarir-ho. 
Cal considerar també que si puja 
el segon classificat de la Tercera 
catalana ebrenca, en la promo-
ció d’ascens, això també implica-
ria un ascens més de Quarta. Per 
tant, més opcions encara. 

COMUNICAT AL 
JESÚS I MARIA

El J i Maria ha rebut un comu-
nicat de la Federació en el que 
se li exposa que no pot pujar i, 
s’interpreta, que no podria fer 
la promoció. Si el J i Maria que-
dés campió s’aclariria la situació 
perquè promocionarà el tercer i 
el segon seria qui pujaria com a 

campió. A hores d’ara, el líder és 
el Perelló que té un partit molt 
complicat a Batea, tercer. I des-
prés rebrà el Godall. El J i Maria 
visita diumenge el Godall i acaba 
la lliga, a casa, amb el Corbera. 
D’altra banda, Ito Galve, a Canal 
TE, a Minut 91, va informar que 
havia rebut una trucada d’club, 
per a la temporada vinent, però 
que no hi havia cap proposta i 
que, fins ara, no hi havia res ferm. 

L’Amposta B supera 
l’Ebre Escola i pot pujar

1. Ebre

2. Arnes

3. Amposta

4. Benissanet

8

9

11

3

6

6

7

12

10

10

10

4
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1. Xerta

2. La Cava 

3. Fatarella

16

14

10

5

6

11

15

13

7
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1. Ginestar

2. Vilalba

3. Catalònia

4. Tivenys

20

17

14

14

17

14

15

19

12

9

7

7
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FASE D’ASCENS
Benissanet-Arnes       0-2

Amposta-Ebre Escola    3-1

COPA TE. GRUP 1
Ginestar-Catalònia 4-2

Tivenys-Vilalba 4-3

COPA TE. GRUP 2
Fatarella-Xerta 1-3 

(Deltebre retirat)

Vestidor del Jesús i Maria, en acabar el partit, diumenge passat.
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ELS ESCACS COM A 
EINA PEDAGÒGICA A 
LES ESCOLES
El Departament d’Educació 
vol incorporar els escacs com 
una eina educativa. La Jornada 
d’Escacs i Educació a les Ter-
res de l’Ebre va posar sobre la 
taula actuacions per fomentar 
la seua pràctica als centres i 
que va servir com a un d’inter-
canvi d’idees entre els docents 
participants. Durant la Jornada, 

els participants van fer intercan-
vi de novetats, coneixent dife-
rents materials i també es van 
presentar les diferents activitats 
d’escacs escolars que s’estan 
desenvolupament a les Terres 
de l’Ebre. Al mateix temps, es 
va donar a conèixer les accions 
del programa d’escacs escolars 
que implementa el Departament 
d’Educació. 
També es van fer els tallers “Ma-
temàtiques i escacs” i “Recursos 
TIC per a l’aprenentatge dels es-
cacs”,

VOLEI ROQUETES 
El juvenil masculí es va 
emportar la victòria per un 
ajustadíssim 3-2 contra el 
Vikings Vòlei Prat. Victòria 
de l’Infantil femení per 3-2 
davant el CV Salou.

CENTRE ESPORTS 
TORTOSA
Infantil masculí: CE Torto-
sa-Liceo Francés (22-22). 
Infantil Femení: Mont-
meló-CET (17-19). Cadet 
Masculí: CET-H Terrassa 
(35-30). Sènior Femení: Car-
dedeu-CET (30-24). Després 
del descans quedaran dues 
jornades per a decidir. Sènior 
Masc.: Bordils-CET (31-28). 
Partit d’anada promoció 
per evitar descens. “Falta la 
remuntada!”  

AINA CID FA SISÈ 
LLOC A PLOVDIV
L’ampostina Aina Cid i la 
cantàbrica Virginia Díaz es 
van classificar a per a la Fi-
nal A de la Copa del Món de 
rem, a Plovdiv (Bulgària), en 
guanyar en la repesca de dos 
sense timoner.  Diumenge 
van fer sisè lloc. 

GARNATXA BIKE 
RACE, A GANDESA
La Garnatxa Bike Race 
Marathon ha començat amb 
força i èxit de participació. 
Al voltant de 200 bikers van 
prendre part en l’estrena 
d’aquesta prova de bicicleta 
per muntanya, organitzada 
pel Club Ciclista Garnatxa 
Bikers de Gandesa. (laveu-
delebre)

CLUB HANDBOL 
AMPOSTA
ALEVÍ MIXT.  BM Granollers 
12 - CH. Amposta 4. CADET 
FEMENÍ. Molins 22 - CH. 
Amposta (Naturebre) 30
INFANTIL MASCULÍ. Sant 
Martí 22 - CH. Amposta 18. 
INFANTIL FEMENÍ. Ascó B 
22 - CH. Amposta 20.

NOTÍCIES 
BREUS 

VOLEI ROQUETES
Fase Final d’Ascens a 2a Divisió
Nacional al Pavelló Poliesportiu: “Un somni”
Aquest cap de setmana s’ha 

dut a terme la Fase Final 
d’Ascens a 2a Divisió Nacional 
al Pavelló Poliesportiu de 
Roquetes, on l’equip sènior 
masculí del Club Voleibol 
Roquetes s’ha classificat en el 
4t lloc. La resta d’equips han 
ajornat la competició menys 
el juvenil masculí i l’infantil 
femení, que van disputar 
els seus respectius partits el 
diumenge a la tarda.   
Fase d’ascens a la lliga Nacional.
Els roquetencs han disputat una 
gran fase final amb un alt nivell de 

vòlei dels equips participants. A la 
primera fase es van classificar en 
segona posició amb una derrota 
per un ajustat 3-1 contra Cabezo 
de Torres (1r equip de Múrcia) i 
una victòria molt disputada per 
3-0 enfront de CV Elche (2n equip 
de la comunitat Valenciana). A la 
semifinal el potencial i qualitat 
dels rivals feia que els roquetencs 
no tinguessin opcions i van cau-
re per un 3-0 tot i mostrar molt 
bons moments de joc. El partit del 
3r-4t lloc altre cop contra Cabezo 
de torres es repetia el resultat de 
la 1a Fase, 1-3. En nom de l’equip 

SÈNIOR MASCULÍ “volem agrair el 
suport rebut. Ens heu fet emocio-
nar i gaudir d’un pavelló impressi-
onant. Ni en el millor dels somnis 
podíem pensar que jugaríem amb 
una grada tan espectacular. Des 

A SANT JAUME: 25-29 DE JUNY / 1-5 DE JULIOL
Primer Campus, amb 
Albacar i Oriol Romeu
Serà el primer Campus de 

la recent entitat formativa. 
Poden participar nens i nenes 
fins els 14 anys.  
Es durà a terme del 25 al 29 de 
juny, i de l’1 al 5 de juliol, al camp 
Municipal Salvador Gisbert de 
Sant Jaume d’Enveja. A banda 
del futbol, es podran fer altres 
activitats. 
Per assistir al Campus “podeu 
posar-vos en contacte al tele-
fon 686 710 736 o a futbolfor-
matiu@fftee.es”.
El santjaumero Edu Alcabar, ex-
jugador de Primera divisió, i el 
faldut Oriol Romeu, jugador de 
la Premier amb el Southampton, 

estan força engrescats en fer 
aquesta activitat oficial de l’enti-
tat, que té la filiació a Camarles 
però que va acordar poder rea-
litzar el Campus a Sant Jaume.
El Campus ja té inscripcions i és 
que Edu i Oriol són un bon re-
clam per a tenir-les.
D’altra banda, dir que està en 
previsió disputar un torneig,  en 
aquest cas ja a Camarles, en el 
que participaran, el dia 15 de 
juny, en categoria infantil, l’Elx, el 
Vilareal, l’Espanyol i l’infantil de 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre.
Serà una primera participació en 
un torneig d’un equip de l’entitat 
que s’ha creat a Camarles. 

de pista, mirar a la grada et feia 
emocionar i vibrar. L’experiència 
ha estat espectacular. Us estarem 
sempre enormement agraïts”. 
Fase Final d’Ascens a 2a Divisió 
Nacional al Pavelló Poliesportiu!!
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TOP SECRET

· Lluita per l’ascens: 
PERELLÓ: Batea i Godall. BA-
TEA: Perelló i Olímpic. CATA-
LÒNIA: Rapitenca B i Santa 
Bàrbara. ALDEANA: Alcanar 
i Roquetenc. FLIX: Ametlla i 
R-Bítem. OLIMPIC, Sant Jaume 
i Batea. S BÀRBARA: Roquetenc 
i Catalònia. J   I MARIA: Godall i 
Corbera. RAPITENCA: Catalò-
nia i Ametlla. 
El meu pronòstic és que el Batea 
guanyarà al Perelló. No obstant, 
aquest equip serà campió. Pos-
sibilitats el 95% com vaig dir fa 
unes Setmanes. Només neces-
sita un punt i serà equip de la 2a 
catalana. Recupera la categoria 
en què va estar la 2013/2014. 
I, per segon cop, amb Molinos 
com a mister. L’objectiu ha de 

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

CE ARNES

JO
AQ

U
IN
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EL

M
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·  A la Rapitenca no hi haurà re-
volució però si evolució; 12/10 
jugadors seguiran. La llista no 
es pot publicar però si que els 
puc dir que Ramon Sancho té 
les idees clares i farà bon tàn-
dem amb Subi. Vaig dir fa uns 
mesos que la Rapitenca tindria 
míster rapitenc i així ha estat.
· 22.000 quilòmetres ha fet Al-
berto López, entrenant el Gan-
desa. 13 partits sense encaixar, 
només sis derrotes, quart clas-
sificat...ha fet una temporada 
de cinema i quan va arribar, 
l’equip tenia una plantilla sense 
tancar i justa. Alberto no se-
guirà. El nou míster podria ser 
Guillermo Camarero. Ja vaig 
dir que entrenaria a 2a catala-

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· Surrealisme a Alcanar. Mentre 
el primer equip és cuer i baixa a 
la quarta catalana, els veterans 
han estat campions i les fè-
mines són líders. Quan s’uniran 
tots per fer un club més gran?.
· L’Amposta (1r equip), el diu-
menge es jugava la permanèn-
cia i, abans, el filial, l’ascens. La 
Rapitenca B tota la campanya 
lluitant per l’ascens i el primer 
equip tota la temporada en 
descens. Veure per creure.
· L’Ascó, en aquests dies, tan-
carà la contractació d’un en-
trenador. Hi ha tres candidats 
i dos d’ells dos han entrenat 
aquesta campanya en la sego-
na catalana.
· Des de 2012 sempre que al-
gun equip descendeix de Ter-
cera catalana, l’any següent 
torna a ella i això passa des del 

2012. En aquest cas, l’Arnes 
una temporada després tor-
na, com ho va fer el Corbera, 
Campredó, Vilalba, Olímpic, 
Pinell, Sant Jaume, Móra Nova 
i Flix. Quants als ascensos a 3a, 
l’Amposta B pot pujar i també 
tindria opcions el Benissanet.
· Dos grans directors espor-
tius Ito i Fernando Garcia, els 
dos ho deixen i es notarà la 
seva absència. Si aquests dos 
personatges una nit sopen i 
prenen una copa de mes, són 
capaços de muntar un nou 
club i, a més, no cobren i en 
canvi altres directors esportius 
si que ho fan.
· 35 jugadors han jugat aques-
ta campanya en la Rapitenca. 
El rècord el té el Tortosa l’any 
passat amb 44.
· El jugador ampostí, Arnau 

Solà, que milita al Barça cadet, 
ha renovat. Porta 4 tempora-
des i 4 lligues.
· Gran gestió del Catllar. Al  
2016 es van trobar amb un 
deute de 65.000 euros i la 
propera temporada el deixa-
ran a zero. El Tortosa ha de 
seguir el camí. A més, el Cat-
llar, a prop de fer la promoció.
· El Roda de Berà recupera un 
any després la categoria, de la 
mà de Dani Sereno. I també el 
Bonavista, set anys més tard.
· Dada terrorífica, dels 28 en-
trenadors ebrencs fins a la 3 
catalana, 22 només porten 
una temporada.
· El primer entrenador que va 
renovar a la tercera catalana 
va ser Parra i els següents po-
drien ser Guillermo Camarero 
i Chema.

na. Gran mister Alberto i deixa 
a Gandesa una bona emprem-
ta.
· Gran jornada per al futbol 
ebrenc a Segona. Ni un equip 
va perdre i els 4 que estaven en 
zona compromesa van gua-
nyar. Però, d’estar matemàtica-
ment salvats, ara depenen de 
l’Ascó i de si en poden baixar 
7. La meua travessa és que en 
seran 6, però no sóc perfecte.
· Dels jugadors de l’Ascó, Mar-
cel, J. Ramon, Bertomeu, Mas-
qué i Marc Fabregat, mínim 2 
aniran a equips de 2a catalana.
· Quim Cardona, que va fit-
xar per l’Arnes, podria tornar 
a l’Amposta o fitxar per l’Ascó, 
Gandesa, Rapitenca o Tortosa.

ser trencar el malefici perquè 
en les anteriors dues ocasions 
només va estar una tempora-
da a Segona. La primera fou la 
2004/2005, amb Balfegó a la 
banqueta. Una afició i una di-
rectiva molt apassionades, de 
10. Aquest equip és el que ha 
estat més anys a la 3a catalana 
43, més una en la 4a.
· Si el Jesús i Maria queda cam-
peon, puja el segon i promoci-
onarà el tercer.
· Mala sort del Sant Jaume que 
ha perdut 6 partits en els últims 
minuts. Només li queden 2 ju-
gadors de principi de lliga (Eric 
i Curto). Jack Cid, quan no de-
via jugar per la lesió, va sortir 
i va revolucionar el Perelló en 
els darrers minuts.

EQUIP DE LA JORNADA

Vestidor del Perelló, celebrant la victòria agònica contra el Sant Jaume, que acosta a l’equip a l’ascens. 

  ALEIX MUÑOZ
 (Móra la Nova)

DAVID FLOX
(Perelló)

PERE ESTELLÉ
(Ulldecona) JOTA

(R Bítem)

  SALVA
 (Jesús i Maria)GERARD MORENO

(Catalònia)

JOFRE
(La Sénia)

SERGI JOSÉ
(Amposta)

IVAN ARASA
 (Roquetenc)

TONI CALAFAT
(Ametlla)

LLUC PEPIOL
(Aldeana)

ESCODA
(Tortosa)

 JORDI ROCA
 (Ampolla)
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PREPARACIÓ:

INGREDIENTS  
• 2 talls de tonyina
• 6 tomàquets grans
• 2 dents d’all
• 1 ceba petita picada
• 2 fulles de llorer
• 5 o 6 filets d’anxova
• 1 cullerada de pebre ver-

mell dolç
• 1 got d’aigua
• julivert fresc picat
• una mica de farina
• oli d’oliva,
• pebre negre
• sal

ella amb unes gotes d‘oli dau-
rem bé la tonyina per les dues 
bandes. Amb el foc ben fort, no-
més la volem marcar. Reservem 
la tonyina i en el mateix oli, 
sofregim la ceba i l‘all. Piquem 
un bon grapat de julivert fresc. 
L‘incorporem quan la ceba si-
gui daurada i també incorporem 
les anxoves picadetes i les fulles 
de llorer. Ho mantindrem 5 mi-
nutets al foc, remenant de tant 
en tant per extreure‘n els aro-
mes. Incorporem el tomàquet 

Piquem una ceba i un parell de 
grans d‘all. Reservem un parell 
de fulles de llorer. Netegem la 
tonyina, ben neta i sense pell. 
Triturem els tomàquets i els ba-
rregem amb una culleradeta de 
pebre vermell dolç. Salem i em-
pebrem la tonyina per les dues 
bandes. Empolvorarem una 
mica de farina per sobre de la 
tonyina, per totes dues bandes. 
No cal arrebossar-la. En una pa-

triturat. Ho salem i ho deixem 
coure uns 15 minuts a foc lent. 
Podeu afegir un got d‘aigua. 
Quan la salsa estigui lligada, 
podeu incorporar de nou els 
lloms de tonyina. Ho teniu 5 
minutets més i li doneu la volta 
una vegada a mitja cocció. Un 
cop fet, deixar-ho reposar 5 
minutets. Ja podem emplatar. 
No us passeu amb la cocció, 
així la tonyina no quedarà seca, 
quedarà sucosa i molt agra-
dable al paladar. Bon profit!

TONYINA 
A LA SARDA
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SOLAR  EN  
VENTA 

CON PROYECTO
POSIBILIDAD 
DE  PERMUTA

C/ ST. MADRONA , 
7 (RIBARROJA)

PARA CONSTRUIR

7 VIVIENDAS, 
10 PARKINGS,

1 LOCAL COMERCIAL 
DE 123 m2 

TEL. 
607.20.80.20
fgh@latecla.net

OFERTA 
3 MASAJES 
COMPLETOS
 EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

AGENCIA 
MATRIMONIAL

 
Encuentra tu 
pareja IDEAL

Mediante 
presentaciones  
personalizadas

Seriedad y 
Privacidad

Si eres chica de 
25/45 años la 

inscripción es 
GRATUITA ( resultado 

garantizado)

695 410 052

OFICINA: 
TORTOSA ·

TARRAGONA · REUS 
VILAFRANCA 

WWW.YOTOO.ES

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

ES LLOGA 

PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Segueix l’etapa 
d’espera i reflexió. 
Mart entra a la 
Casa VII i propicia 
que els assumptes 
de parella s’activin. 
Si no tens parella, 
ara pot sorgir algú 
interessat.

aquari
21/01 al 19/02

Venus, al costat 
d’Urà, propicia 
millores i confort 
personal. Si surts 
d’una etapa difícil, es 
pot suavitzar la situa-
ció. Recerca de certa 
estabilitat, bellesa i 
harmonia.

sagitari
23/11 al 21/12

Mart transitant per 
la Casa VIII, reforça 
el vincle amb la 
parella. S’activen 
qüestions mate-
rials, subvencions o 
herències. Júpiter 
retrògrad inclina a 
recuperar la fe.

escorpí
24/10 al 22/11

La visió dels altres, 
i de la parella en 
particular, pot 
diferir de la teva. 
Tu tendeixes a viu-
re-ho tot amb gran 
intensitat i hi ha qui 
prefereix establir 
certa distància.

balança
24/09 al 23/10

Venus transitant 
per la Casa VIII, pot 
fer que gaudeixis 
especialment de la 
intimitat en parella. 
És moment de com-
partir també alguns 
recursos amb els 
altres en general.

àries
21/03 al 20/04

Mart a Cranc afavo-
reix una revisió del 
passat, sobretot pel 
que fa a qüestions 
familiars, domèsti-
ques o emocionals. 
I el bon aspecte a 
Venus, la resolució 
de conflictes.

cranc
22/06 al 23/07

Amb Mart transitant 
pel teu signe, expe-
rimentes un to més 
combatiu. Defenses 
els teus interessos 
amb més vehemència 
i s’activen assumptes 
laborals que estaven 
pendents.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri en conjun-
ció al Sol i aspectant 
a Saturn i Plutó, al 
sector dels afectes, 
pot inclinar-te a 
revalorar la teva 
relació de parella i 
a desitjar-ne l’esta-
bilitat.

taure
21/04 al 21/05

Venus amb Urà, 
dóna el tret de sor-
tida per assolir una 
fita que té el pro-
pòsit d’alliberar-te. 
Vols passar-ho bé i 
sentir-te més jove. 
Potser penses en un 
canvi d’imatge.

peixos
20/02 al 20/03

L’aspecte de Mer-
curi amb Neptú, 
inclina a trobar 
paraules adequa-
des per expressar 
el que sents. Afavo-
reix la inspiració i la 
imaginació.

lleó
24/07 al 23/08

Venus per la Casa 
X, pot estabilitzar 
el sector profes-
sional. També pots 
posar energia en 
millorar les teves 
relacions personals, 
després d’un exer-
cici d’autocrítica.

bessons
02/05 al 21/06

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe. 
S’apropa l’aniversari 
i renovació ener-
gètica. Estructures 
assumptes materials 
pacientment. 
Trobades familiars al 
voltant d’una taula.

AMPOSTA
ES VEN PIS, 

2 habitacions, 
cuina i menjador, 

bany i traster. 
Reformat 

per estrenar.

Zona 
Supermercats. 

645 888 266

EmpresA
del sector 

d’automoció, 
precisa 
mecànic 

amb experiència dins del 
sector, per incorporació 

immediata.

TELF. 677 005 695

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

VOLS
anunciar-te

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
NO T'HO PENSIS

MÉS!

Diplomada 
en magisteri 
i tècnica en 
guarderies 

s'ofereix per donar 

classes de reforç 

escolar de totes les 

assignatures.

Nivells: Ed. Infantil, 

primària i ESO.

Possibilitat de servei de 

guarderia, vehicle propi 

i disponibilitat horària a 

l'estiu.

675 142 430

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

SE PRECISA
PELUQUERA

con    experiencia
ZONA TORTOSA

645  888  266
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SEGELL INFOPARTICIPA 
A LA TRANSPARÈNCIA
EN LA COMUNICACIÓ

LO PATI -CENTRE D’ART 
TERRES DE L’EBRE
ELS PORTS, NATURA I ART

Sis artistes van participar en 
l’edició “Els Ports, Natura i 

Art”, el projecte d’art efímer de 
Lo Pati al massís del Port.

La pell del massís del Port, con-
cretament l‘itinerari de la Cova 
de Picasso d‘Horta de Sant Joan, 
va experimentar, aquest passat 
diumenge, 12 de maig, una nova 
intervenció artística. Es tracta del 
projecte „Els Ports Natura i Art“ 
de Sergi Quiñonero que compta 
amb el suport Lo Pati – Centre 
d‘Art Terres de l‘Ebre i que en-
guany ha comptat també amb la 
gestió tècnica de Nani Blasco. La 
proposta ha mantingut el format 
dels anys anteriors: una passeja-
da diürna per la zona dels Ports, 
a Horta de Sant Joan, amb di-
verses instal·lacions artístiques 
efímeres i respectuoses amb 
l‘entorn. Des de Lo Pati s‘aposta 
fort per aquest projecte perquè 
li permet tenir presència a l‘al-
tre parc natural de les Terres de 
l‘Ebre i mantenir la seua filosofia 
de promoure l‘art contemporani 
vinculat al paisatge.

En aquesta edició hi han par-
ticipat un total de sis artistes: 
Beatrice Bizot, Dolors Puigde-
mont, Jaume Vidal, Roger Ca-
paró, Ana Matey i Jesús M. Tibau 
i s‘ha fet un recorregut guiat i 
obert al públic. També es van 
programar sortides amb l‘alum-

nat de l‘Escola Montsagre per vi-
sitar les instal·lacions artístiques 
i fer-hi activitats. Ja que una de 
les principals novetats d‘engua-
ny era implicar al públic escolar. 
Fotos: Nani Blasco

“INTERVENCIONS 
ARTÍSTIQUES 
D’ART EFÍMER AL 
PARC NATURAL 
DELS PORTS”

Beatrice Bizot Jaume vidalAna MateyRoger Caparó

Dolors Puigdemont

Jesús Maria Tibau


