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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE DE 2014, CONSULTA DEL REFERÈNDUM DE CATALUNYA

10.000
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Es resisteix a tancar el projecte Castor, tot i els informes actuals,
“a l’espera dels internacionals”

Terres de l’Ebre. ERC proposa ‘un gran acord
de ciutat per afrontar el deute de Tortosa’.

P5

Esports. El Marianao i l’Amposta es juguen la
permanència diumenge en un partit a cara o creu
(12 h).                                                   P14

Actualitat. Rècord de la flota d’encerclament
de tonyina roja del Grup Balfegó: en 25
hores, 1.400 tones.                                      P8

ERC guanya per primera vegada unes eleccions al Camp de Tarragona i a l’Ebre des de la restauració
de la democràcia. Amb més de 61.000 vots, triplica els seus resultats de les europees de 2009 i
avança CiU, PSC i PP a la provincia. La llista de municipis en què els republicans han sortit vencedors
és àmplia. La seva victòria s'ha produit a les grans ciutats de la demarcació: Tarragona, Reus, el
Vendrell, Tortosa, Cambrils, Amposta i Calafell, és a dir, la majoria dels municipis més grans.
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Eleccions europees: ERC, triomf històric
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El Govern del Partit Popular tomba al Congrés la moció de CiU per tancar el projecte Castor apel·lant a la "cautela" i la "prudència". El Govern espanyol continua així resis-
tint-se a acceptar el tancament definitiu i el desmantellament del projecte Castor després que diversos informes oficials demostrin la relació entre les injeccions de gas
i els terratrèmols. Els vots del PP a la comissió d'Agricultura i Medi Ambient del Congrés han rebutjat la proposició no de llei de CiU en aquest sentit amb les habituals
apel·lacions a la "cautela" i la "prudència" fins que els informes dels experts internacionals acabin corroborant la relació. 
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.

10.000 exemplars 

OPINIÓ

26.000 lectors 

Diumenge 25 de maig a
Deltebre es va poder votar al
Multireferèndum. A les 9:00
hores es va posar la taula al
carrer Sant Miquel, a més de
100 metres de la porta del
col.legi electoral. Prop de les
10:00 els mossos d’esqua-
dra van informar a les mem-
bres de la mesa que acudi-
rien el sotsinspector i un ser-
gent de la comissaria de
Tortosa per informar-nos de
la decisió de la Junta
Electoral Central de prohibir
la consulta popular i que
aixecarien una acta. En arri-
bar van informar de la deso-
bediència que s’estava
duient a terme a la Junta
Electoral Central (que va fer
una lectura esbiaixada i res-
trictiva de la interpretació
que es va fer de la llei electo-
ral) ja que no es podia ser al
carrer amb l’urna del
Multireferèndum i van identifi-
car les tres persones
voluntàries que hi havia a la
mesa i van aixecar acta. Més
tard, cap a les 11 del matí
van fer retirar l’urna sense
haver-ho  comunicat a la
Junta Electoral. Les voluntà-
ries van retirar l’urna.
Després d’una trucada amb
els responsables del multire-
ferèndum, s’informa a les
voluntàries que tornen al
carrer ja que s’ha parlat amb
el departament d’Interior i
que no s’està cometent cap
desobediència envers els
mossos d’esquadra. Prop de
les 14 h els mossos tornen
al carrer Sant Miquel, on es

troba la mesa i l’urna i aixe-
quen una nova acta i identifi-
quen tres persones voluntà-
ries més que feien el torn en
aquell moment. Cap a dos
quarts de cinc tornen els
mossos d’esquadra a fer
retirar l’urna del carrer i si no
es retira se l’emporten.
Identifiquen les tres perso-
nes responsables de l’urna
que es trobaven en aquell
moment a la taula i aixequen
una nova acta. En total nou
persones identificades i tres
actes aixecades pels mos-
sos a la taula del
Multireferèndum a Deltebre.
Finalment l’urna es retira a
les 17:00 hores.
Malgrat les incidències amb
la policia, i del “segrest” del
Multireferèndum, la CUP
Deltebre, voluntària en l’orga-
nització, valorem molt positi-
vament la jornada perquè,
tot i que la taula no va poder
romandre d’una manera con-
tinuada al carrer, 120 perso-
nes van emetre el seu vot al
Multireferèndum, i estem
convençudes que moltes
més ho hagueren fet. A més
la resposta de totes aquelles
persones que van votar va
ser molt encoratjadora i
plena d’alegria i il.lusió per
poder participar d’un acte
democràtic impulsat per la
societat civil.

Cup Deltebre

Sobre el Multireferèndum a Deltebre,
de diumenge passat

Opinió

“La crisi sísmica a la costa de l'Ebre va ser
natural, però relacionada amb les injeccions
de gas al magatzem Castor al mes de setem-
bre”, informa l'Instituto Geológico y Minero
Nacional. Malgrat aquest informe, el Govern
espanyol continua posant traves per al tanca-
ment de la planta Castor, indicant que ara
manquen els internacionals per a corroborar-
ho. I què passarà? 
Si aquests informes confirmen el que ja s’ha
comunicat, no hi haurà més remei que assumir
la realitat. I sino ho fan? Hi hauran moltes més
responsabilitats sobre la taula. ¿Es desesti-

marà llavors la valoració de l’informe de
l'Instituto Geológico y Minero Nacional? I per
què? I aquests professionals i experts com
quedaran?
Un nou capítol al serial del projecte Castor que
comportarà més problemàtica i sobre tot més
malestar per a una ciutadania que no dóna crè-
dit al que està succeint i que a més del tanca-
ment de la planta reclama que no es pagui
amb diner públic una indemnització per la sen-
zilla raó de que el procés d’aquest projecte ha
demostrat ell mateix que no estava ben plante-
jat ja des de l’inici.

Editorial

No hi ha manera

Som uns pares de Deltebre que volem expli-
car el que va succeir arran d’un greu accident
que va patir el nostre fill quan circulava amb
la seva motocicleta per un dels carrers del
nostre municipi i que va topar amb un vehicle
que li va sortir inesperadament, provocant
que fos traslladat amb urgència un centre
hospitalari de les nostres terres.
Quan vam arribar al centre hospitalari es va
fer el corresponent ingrés sobre les 22 hores
i se li va practicar una única prova consistent
en una radiografia que en principi va detectar
que hi havia un trencament de la clavícula i un
cop molt fort a la cadera sense que, baix la
nostra sorpresa, es realitzés cap tipus més
de prova.

Durant les hores posteriors el nostre fill va
començar a trobar-se molt malament amb
constants vòmits i es va posar molt fred,
cosa que es va fer saber per part nostra al
metge que es trobava de torn i ens vam que-
dar perplexos amb la seva contesta ja que
ens va dir que era normal aquesta situació
degut al fort cop que havia sofert fruit de l’ac-
cident.

Van continuar passant les hores i el nostre fill
continuava empitjorant i amb el canvi de torn,
passades unes onze hores des de l’ingrés,
per part del nou metge que va atendre al nos-
tre fill es va decidir practicar-li urgentment un
TAC que va detectar que el que tenia era el
fetge partit i el ronyó molt tocat, informant-
nos ràpidament que el traslladarien a un altre

centre hospitalari per a que se li practiqués
una operació a vida o mort per quant havia
perdut molta sang i no li’n circulava.

Durant el trasllat del nostre fill al nou centre
hospitalari vam passar un dels moments més
durs de la nostra vida, per quant no sabíem
si tornariem a veure el nostre fill en vida amb
escenes dramàtiques que recordarem tota la
nostra vida i que ens marcaran per sempre.

Quan vam entrar al nou centre hospitalari ens
va rebre l’equip mèdic i com a pares els vam
demanar desesperadament que salvessin al
nostre fill, fent-nos saber que farien tot el
possible però que la situació era molt crítica
i que la operació era a vida o mort. 

Les hores que van transcòrrer durant i des-
prés de l’operació van ser eternes i sempre
ho recordarem a les nostres ments com un
dels pitjors moments de la nostra vida, cosa
que ens ha provocat que actualment ens tro-
bem en tractament psicòlogic per quant ens
costa superar molt el que vam passar.

Finalment per sort el nostre fill es va salvar i
continua viu i amb nosaltres però volem fer
saber públicament el que ens va passar per
tal de que no torni a succeir mai més una
omissió i negligència mèdica tant greu que
pugui provocar la mort d’una persona.

CISCO i Mª ELENA
Deltebre

‘Una greu omissió i negligència mèdica que
hagués pogut provocar la mort del nostre fill’

Opinió

Sopar romàntic de Més Ebre,

al Varadero, a la Ràpita

Alejandra, de la Ràpita, va ser la guanyadora del sopar
romàntic després del sorteig efectuat entre els autors de
les fotos del vehicle de Més Ebre que ens arriben a través
del facebook del setmanari. Alejandra, acompanyada del
seu marit, va sopar al Varadero de la Ràpita. Ella ens
comentava que “fou excepcional, un tracte exquisit i vam
gaudir de la professionalitat i de l’excel.lent cuina d’aquest
restaurant rapitenc. Molt bé. Molt contents. Ja estem
esperant poder trobar la furgoneta un altre divendres per
fer-li més fotos...”. Més endavant, es celebrarà un altre
sorteig, amb les noves imatges que ens vagin arribant.

Bayona converteix el pont del tren en un 
escenari de llums i ombres

Tortosa participa junt a Girona, Olot i els comtats de
Mayo (Irlanda) i Northamptonshire (Regne Unit) en aques-
ta iniciativa d'art visual. L'antic pont del ferrocarril, ara
via verda, s'ha transformat en un escenari artístic de
llums i ombres de la mà de l'arquitecte Xevi Bayona, en
el marc del projecte cultural europeu Changing Tracks.
L'actuació sobre el pont s'anomena "Ombres de memò-
ria" i consisteix en la instal·lació de cintes de colors al
llarg de total'estructura que, durant la nit, jugaran amb
les siluetes dels vianants i i ciclistes. En paraules de l'ar-
tista, són 14 quilòmetres de cintes de colors "capaces
d’atrapar i intensificar, durant el dia, la llum del sol, i de
nit la llum d’uns focus per mostrar siluetes.
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El Govern espanyol conti-
nua així resistint-se a
acceptar el tancament defi-
nitiu i el desmantellament
del projecte Castor des-
prés que diversos informes
oficials demostrin la relació
entre les injeccions de gas
i els terratrèmols. 
“La crisi sísmica a la costa
de l'Ebre va ser natural,
però relacionada amb les
injeccions de gas al magat-
zem Castor al mes de
setembre”, informa
l'Instituto Geológico y
Minero Nacional.
Els vots del PP a la comis-
sió d'Agricultura i Medi
Ambient del Congrés han
rebutjat la proposició no de
llei de CiU en aquest sentit
amb les habituals
apel·lacions a la "cautela" i
la "prudència" fins que els
informes dels experts inter-
nacionals acabin corrobo-
rant la relació.
Tant CiU, com PSOE,
l'Esquerra Plural i
Compromís, que han votat

a favor, han exigit el des-
mantellament segur de les
instal·lacions i que es reco-
negui els municipis afec-
tats.
El diputat de CiU que ha
defensat la moció, Martí
Barberà, ha recordat que
una cosa és la voluntat de
guanyar temps per resol-
dre el problema i, l'altra,
l'opacitat exhibida pel
govern espanyol.
Recordem que el cost del
projecte està per sobre
dels 1.700 milions d'euros
actualment.
Amb motiu de les darreres
informacions sobre l’infor-
me presentat per l’Institut
Geològic i Miner d’Espanya
(IGME) respecte el projecte
Castor, l’Ajuntament
d’Alcanar convoca als mit-
jans de comunicació a una
roda de premsa, avui diven-
dres 30 de maig, a les
11:30 h, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament d’Alcanar.

Que el tanquen ja!

El Govern del Partit
Popular tomba al
Congrés la moció de CiU
per tancar el projecte
Castor apel·lant a la
"cautela" i la "prudèn-
cia".

El Govern espanyol ha tombat al Congrès la moció de CiU per tancar el projecte Castor, apel.lant a la ‘cautela’ i la ‘prudència’

Es resisteix a acceptar el tancament de la planta, tot i els informes oficials, “fins que arribin els internacionals”

REDACCIÓ/ACN

ACTUALITAT

“Una cosa és la

voluntat de guanyar

temps per resoldre

un problema i 

l’altra, l’opacitat

exhibida pel govern

espanyol”

xxx1.- Manifestar la nostra indig-
nació per l’opacitat i la des-
lleialtat institucional del
Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme, per no facilitar als
ajuntaments afectats pel
projecte Castor d’emmagat-
zematge de gas i a la
Generalitat de Catalunya la
informació sobre l’informe
de l’Institut Geològic i Miner
(IGME), atès que s’han cone-
gut les seues conclusions
per tercers.

2.- Recalcar que aquest
segon informe confirma

sense cap mena de dubte la
relació entre la crisi sísmica
i el projecte Castor.

3.- Demanar que el govern
de l’Estat, a través del
Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme, faci totes les
accions que legalment esti-
guin al seu abast en defensa
dels interessos generals; i
per evitar que s’assumeixi el
sobrecost derivat del projec-
te Castor d’emmagatzemat-
ge de gas, per ser l’empresa
ESCAL UGS, responsable
dels terratrèmols de l’any

2013 a les Terres del Sénia,
donat que ha actuat amb
negligència.

4.- Sol·licitar al Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme
que no es faci efectiva a
càrrec de diners públics, la
indemnització fixada mit-
jançant el Reial Decret
855/2008, de 16 de maig,
pel qual s’atorgava a ESCAL
UGS la concessió d’explota-
ció per a l’emmagatzematge
subterrani, donat el projecte
no s’ha posat en marxa per
la conducta dolosa de l’em-

presa promotora, en no
haver efectuat els estudis
geològics necessaris i per
no empitjorar la situació
econòmica actual.

5.- Exigir al Ministeri
d’Indústria, Energia i
Turisme, davant les conclu-
sions de l’informe de l’Institut
Geològic i Miner, l’aturada
definitiva d’aquest projecte i
el desmantellament de les
instal·lacions associades,
per garantir la seguretat de
les persones i del territori.

Comunicat de l’Ajuntament d’Alcanar
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EN UN MINUT

-Amposta ha presentat la
campanya turística La ciutat
del riu que gira al voltant
d'un curtmetratge de ficció
que explica la història d'un
grup d'esportistes que deci-
deixen fer una estada a
Amposta i al Delta de l'Ebre
que canviarà les seves vides.
Entre les imatges més desta-
cades, es poden veure les
esplanades d'arròs del Delta
de l'Ebre, la festa del Mercat
a la Plaça, les instal·lacions
esportives del municipi, així
com el riu i el pont penjant
que el creua
(surtdecasa.cat).

-El director dels Serveis
Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural a les Terres de l’Ebre,
Pere Vidal, ha presentat les
activitats de la II edició de la
SetmanaBio programades en
aquesta demarcació. La
SetmanaBio, que enguany
se celebrarà del 30 de maig
al 8 de juny, compta amb
més de 160 activitats pro-
gramades arreu del territori
català. Durant aquests dies,
hi haurà xerrades divulgati-
ves i tècniques, tastos de
productes, activitats infantils,
visites guiades a explota-
cions, menús especials a res-
taurants. En el cas concret
de les Terres de l’Ebre, s’han
programat més de 50 activi-
tats. N’hi ha de formatives i
de divulgació, adreçades tant
a infants i famílies com a pro-
fessionals de l’agricultura
que vulguin millorar els seus
coneixements en les tècni-
ques ecològiques i biodinàmi-
ques.

-Dijous, 5 de juny (20 h), al
Casal d'Amposta, presenta-
ció del llibre 'Castor: la
bombolla sísmica' a càrrec
del seu autor, Jordi Marsal.
També hi participaran Manolo
Tomàs i Júlia Montardit, mem-
bres de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre d'Amposta
i Edicions Saldonar.

Més notícies

El president de la Federació
de l’Ebre d’ERC, Gervasi
Aspa, i el candidat al
Parlament Europeu per les
Terres de l’Ebre dins la coa-
lició Esquerra Republicana-
NeCAT-Catalunya Sí,
Francesc Barbero, acom-
panyats d’altres represen-
tats del partit, han valorat
els resultats de les elec-
cions europees celebrades
diumenge. Aspa ha agraït ‘a
la gent la confiança que ens
han donat; i que han portat
ERC a ser la primera força
política de les Terres de
l’Ebre des de la restauració
de la democràcia’. El diri-
gent republicà ha reconegut
que ara afronten aquesta

nova situació amb ‘respon-
sabilitat, més ganes i
motius per seguir treballant
per les Terres de l’Ebre i la
independència de
Catalunya’. Aspa ha desta-
cat que ‘ERC volem explicar
a la gent quin és el nostre
projecte, volem apropar-
nos als que encara no han
confiat en ERC perquè els
volem explicar qui som, què
volem per a les nostre
terres, i que entenguin que
el nostre projecte i el seu és
el mateix i que tenim moltes
coses en comú’. De l’anàlisi
dels resultats, la conclusió
per a ERC, en paraules
d’Aspa, és que ‘la gent ens
ha dit: sou la garantia de
l’Ebre a Europa i volem que
porteu els nostres proble-
mes endavant’, apuntant

fets com el Pla de Conca de
l’Ebre, el projecte Castor o
la descontaminació de l’em-
bassament de Flix. Sobre la
participació a les Terres de
l’Ebre, Aspa ha volgut fer
‘autocrítica’, reconeixent
que ‘hauríem volgut que

hagués estat més alta’. El
polític ebrenc ha felicitat ‘de
tot cor’ la resta de partits
sobiranistes de les Terres
de l’Ebre, perquè ‘ara el que
importa és sumar de cara
el procés i la fita cabdal del
9 de novembre’. Aspa ha

destacat que el vot sobira-
nista ha passat a les Terres
de l’Ebre del 55,8 % a les
eleccions europees de
2.009 al 66,5 % de vots
d’ahir, fet que ‘indica que
una majoria aclaparadora
està pel procés indepen-
dentista de Catalunya’. El
president de la Federació
de l’Ebre d’ERC ha comen-
tat els resultats que ha
aconseguit ERC a pobles
com Alcanar i Roquetes, ‘on
s’han més que duplicat la
segona força política’.
També ha qualificat de
‘repte històric’ haver guan-
yat a les dues grans capi-
tals: Tortosa i Amposta. I ha
ressaltat la victòria en
poblacions on no té repre-
sentació municipal, com
ara Batea, Alfara i Aldover.

Aspa: «La gent ens ha dit que som la garantia a Europa»
ERC guanya per primera vegada des de la restauració democràtica unes eleccions a l’Ebre i a Catalunya

ACTUALITAT

ELECCIONS EUROPEES. 2014 VALORACIONS

El candidat de CiU, Joan
Pere Gómez i Comes va fer
una lectura positiva dels
resultats  de les eleccions de
diumenge perquè “s'han
reforçat els partits que apos-
ten pel procés. A nivell nacio-
nal vull felicitar a les forces
sobiranistes que han apostat
per votar el 9N i, en espe-
cial, a ERC per ser la clara
guanyadora. Vull felicitar al
poble de Catalunya pel per-
centatge de vots superior a
la mitja espanyola i europea.
Amb aquest increment

demostrem que Catalunya
vol votar el 9N i que creiem
en Europa. A nivell local vull
agrair a la gent del meu
poble, l’Ametlla de mar, per
haver dipositat la seva con-
fiança en la meva persona.
Convergència i Unió a la Cala
ha guanyat, i ha estat el
poble més gran de les
Terres de l’Ebre on hem
obtingut la majoria de vots”.
Joan Pere Gómez afegia que
“a nivell personal he gaudit
d’un bon grup de persones
que m’han encoratjat i m’han
donat el seu suport dia a dia.
I sé que ho han fet perquè
creuen en una Catalunya
millor, i han volgut sumar
esforços en un projecte que,

des de la meva modesta
candidatura, he defensat
amb tot l’entusiasme. Ara
tinc la responsabilitat de con-
tinuar, de seguir en aquest

camí de lluita per a la inde-
pendència, de sumar les for-
ces per a ser lliures, i com
diu el nostre president: NI
UN PAS ENRERE! "Gomez

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va destacar  l'increment
de vots de totes les forces
que aposten pel procés sobi-
ranista a la ciutat. Per la
seua banda, el president del
PSC a les Terres de l'Ebre,
Joan Sabaté, va reconèixer
els mals resultats obtinguts
però destaca que no es
poden extrapolar a altres
comicis. El president d'ICV a
les TE, Jordi Jordan, va efec-
tuar una valoració molt posi-
tiva dels resultats obtinguts
a Tortosa i les TE. El líder del
PP a l'Ebre i diputat al
Congrés, Joan Bertomeu, va
subratllar que el “PP ha estat
la força guanyadora a
l'Estat”.

«S’han reforçat els partits que aposten pel procès»
El candidat de CiU, Joan Pere Gómez i Comes, va felicitar les forces sobiranistes i, en especial, “a ERC per ser la clara guanyadora”

ACTUALITAT

ELECCIONS EUROPEES 2014. VALORACIONS
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El portaveu del grup muni-
cipal d’ERC de Tortosa,
Josep Felip Monclús,
acompanyat del president
de la secció local del par-
tit, Marc Puigdomènech, i
del secretari de Finances,
Marià Martínez, ha fet una
roda de premsa davant
l’Ajuntament de la ciutat
per explicar la situació
econòmica què es troba.
Monclús ha recordat que
“fa dos anys el Ministeri
d’Hisenda va intervenir
l’Ajuntament a causa de l’e-
levat deute que tenia i el va
obligar a presentar un Pla
d’ajust a 10 anys, fet que
ha condicionat el pressu-
post municipal”. El regidor
republicà, però, ha desta-
cat “l’increment del 35 %
que ha experimentat el
deute durant la gestió de
l’actual alcalde, Ferran Bel,
que ha passat dels 37,5
MEUR de l’any 2007 als
50,5 MEUR actuals”. Això
comporta que al pressu-
post del 2014 s’hagin des-

tinat més de 6 MEUR a
conceptes d’interessos i
amortització de deute.
D’aquí que Monclús afirmi
que “la gestió de l’alcalde
Ferran Bel ha provocat un
deute desmesurat, que
estiguem intervinguts pel
Ministeri d’Hisenda i que
els ciutadans tinguem més
impostos i menys serveis
públics”.
Segons dades del Ministeri
d´Hisenda, “Tortosa és un
dels municipis més endeu-
tats de l’Estat i el quart de
Catalunya més endeutat
dels que tenen més de
25.000 habitants, per
darrere de Reus, el
Vendrell i Cambrils”.
Segons Monclús, cada tor-
tosí, “en néixer, ja deu
1.500 E”. El portaveu
republicà dubta que a
finals de 2015 “Ferran Bel
pugui deixar el deute igual
que estava l’any 2007, fet
que suposa disminuir-lo en
13 MEUR”.  Monclús ha
criticat que “l’alcalde en
cap moment parla del
deute de les empreses vin-
culades a l’Ajuntament,
que ascendeix a uns 25
MEUR, quantitat que no

està inclosa als 50 milions
de deute viu”. Entre aques-
tes empreses hi ha
Gumtsa, Gesa, Aliança,
Escorxador, Innova,
Tortosa Media o Tortosa
Sport.  
El regidor republicà també
ha posat com a exemple
de mala gestió de l’equip
de govern municipal “el fet
que ens ha deixat sense
piscines i sense pàrquing
al barri del Rastre” i, men-
trestant, “ha destinat
600.000 E a unes noves
oficines del Departament
d’Aigües de Tortosa”.
Per afrontar aquesta greu
situació econòmica munici-

pal, Monclús ha proposat a
l’equip de govern munici-
pal que “pacti un gran
acord de ciutat que ens
permeti afrontar la viabili-
tat financera de Tortosa,
com a mínim a llarg termi-
ni”. El regidor republicà
s’ha mostrat disposat a
parlar i arribar a acords en
aquesta matèria, i a seguir
fent una oposició cons-
tructiva en benefici dels
ciutadans.
Resposta
D’altra banda, al respecte,
fonts del govern municipal
opinaven de la proposta.
“El govern municipal estu-
diarà la proposta d’ERC

però cal fer notar la poca
seriositat de la proposta,
en la mesura que la deci-
sió de traspassar la titulari-
tat del pont de l’Estat es
va adoptar l’any 2008,
quan ERC estava al Govern
de la Generalitat i al
Govern de l’Ajuntament de
Tortosa al mateix temps. I
aquella va ser una decisió
no consensuada amb
l’Ajuntament. ERC torna a
donar la sensació de ser
un partit poc seriós i una
mica fariseu, perquè no
assumeix les decisions
que adopta quan està al
govern”.

L’Ajuntament de Tivissa, el
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, la
Mancomunitat d’Iniciatives
pel Desenvolupament
Integral del Territori (MIDIT)
i el Museu d’Arqueologia de
Catalunya, amb la col·labo-
ració de l’empresa Món
Iber Rocs S.L i el Patronat

de Turisme de la Diputació
de Tarragona a Terres de
l’Ebre, han organitzat una
visita guiada al Castellet de
Banyoles, un dels poblats
ibèrics més importants de
Catalunya, que ha comptat
amb la participació de més
de quaranta persones,
majoritàriament empresa-

ris, agents turístics i mit-
jans de comunicació del
territori.
L’objectiu principal d’aques-
ta visita, que també ha
comptat amb la participa-
ció de l’alcalde de Tivissa,
Jordi Jardí, i del director del
Museu d’Arqueologia de
Catalunya, Xavier Llovera,

ha estat la presentació d’un
dels actius turístics més
importants de Tivissa, el
Castellet de Banyoles, i
donar a conèixer el tipus de
visites guiades que es
poden fer en aquest jaci-
ment ibèric, realitzades per
arqueòlegs de la Universitat
de Barcelona (UB).

En el ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, el president, Jordi
Jardí, ha fet referència a la
informació facilitada pel
portaveu del govern comar-
cal en relació al recurs con-
tenciós administratiu pre-
sentat al Jutjat del
Contenciós Administratiu de
Tarragona per l’Ajuntament
de Ginestar en contra del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i relacionat
amb la mesura presa per
l’ens comarcal notificant al
consistori de Ginestar les
despeses generades per la
seva sortida del Consorci
de Residus. Segons Jordi
Jardí, “hem conegut que el
jutjat dóna la raó al Consell
Comarcal” en relació a la
mesura cautelar, sol·licitada
per l’ajuntament, de suspen-
dre l’acord del Consell, i
“condemna en costes a
l’Ajuntament de Ginestar”.
El president ha reiterat que
“no és just que un poble
com Ginestar hagi de pagar
innecessàriament un pro-
cés judicial que s’hauria
pogut estalviar en base al
diàleg i la negociació”. Jardí
ha tornat a oferir a
l’Ajuntament de Ginestar la
via de la concòrdia “tot i
que la justícia ens dóna la
raó”.
D’altra banda, el ple, en apli-
cació del conveni marc de
col·laboració amb la
Diputació, també ha apro-
vat per unanimitat les bases
que regeixen la concessió
d’ajuts econòmics als ajun-
taments de la comarca des-
tinats a les escoles munici-
pals de música correspo-
nents a l’any 2014.  
El ple comarcal també ha
aprovat per unanimitat el
conveni de col·laboració
amb el Departament de
Cultura destinat a la gestió
de l’Arxiu Comarcal de la
Ribera d’Ebre. 

Ple Comarcal de
la Ribera d’Ebre

ERC proposa «un gran acord de ciutat 
per afrontar el deute de Tortosa»

Presenta una moció al Ple “per acordar amb la Generalitat millores estructurals i de seguretat al Pont de l’Estat”

Un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya

ACTUALITAT

Tivissa organitza visites guiades al Castellet de Banyoles

Fonts del govern
municipal: 

“la proposta
s’estudiarà però cal fer

la notar la poca
seriositat d’aquesta”. 

“ERC torna  a donar
sensació de ser un

partit poc seriós i una
mica fariseu”



En el Ple de l’Ajuntament
d’Amposta celebrat el pas-
sat dilluns, el grup munici-
pal d’Esquerra d’Amposta
va presentar una moció per
crear un Consell Municipal
al Poble Nou del Delta, pre-
sidit pel representant de
l’Alcaldia i que comptés
amb la representació de
membres de tots els grups
municipals i de les entitats
que es consideressin
adients.  
La moció, que va comptar
amb el suport de la resta
de grups de l’oposició, va
ser rebutjada pel vot en
contra del grup municipal
de CiU. El portaveu munici-
pal d’ERC, Adam Tomàs,
lamenta “el rebuig a la cre-
ació d'aquest Consell
Municipal i considera que
amb aquesta actuació CiU
demostra un cop més la
seva voluntat d'evitar la par-
ticipació i la pluralitat, man-
tenint un representant del
seu partit en aquest nucli,

amb una retribució molt
generosa de 1.300 euros al
mes, i rebutjant la incorpo-
ració dels membres de les
altres forces polítiques i,
més, quan això no suposa-
ria cap cost per a
l’Ajuntament perquè els
representants de la resta
de partits formarien part
d’aquest Consell Municipal
sense rebre cap contra-
prestació econòmica”.
La moció també reclamava
la incorporació d’un col·legi
electoral al Poble Nou per
evitar que els seus habi-
tants s’haguessin de des-
plaçar a la ciutat d’Amposta
per exercir el seu dret a
vot. El grup municipal de
CiU, “per justificar el rebuig
d’aquest punt, va posar el
Poble Nou a la mateixa
alçada que les urbanitza-
cions d’Amposta, dient que
si se sol·licitava per al
Poble Nou també s’havia de
fer per a les urbanitza-
cions”. Tomàs va respondre
a aquest argumentari dient
que “el Poble nou és un
nucli aïllat de població que
té un representant munici-
pal i no una urbanització

com pugui ser Favaret, que
no compta amb cap òrgan
de representació munici-
pal’.
D’altra banda, en aquest
Ple també es van aprovar
les al·legacions que es pre-
sentaran sobre el Pla direc-
tor de masets i casetes de
camp amb la incorporació
de part de les propostes
presentades pel grup muni-
cipal d’ERC. Tomàs valora
positivament que s’hagin
introduït algunes de les
al·legacions presentades
pel grup municipal d’ERC,
que van motivar el vot a

favor  i espera que siguin
incorporades per la
Generalitat que, de
moment, “sembla que sigui
reticent al reconeixement
de la nostra singularitat i
del nostre model de territo-
ri”.
‘No és necessari’
Al ple, l'alcalde va dir que
“el nou representant munici-
pal al poble nou, Josep
Sancho, ja s'estava reunint
en les entitats i col.lectius
del Poble Nou, i que d'a-
questa manera ja es traslla-
daven les necessitats i
inquietuds de la comunitat

a l'Ajuntament. Que no era
necessari crear un Consell
Municipal per cada nucli de
població, perquè també hi
ha Eucaliptus i Balada, per
exemple, i que tot i així la
comunicació sempre ha
estat fluïda i la resposta per
part de l'equip de govern
totalment sensible als
temes del Poble Nou i efec-
tiva com es demostra en
tota l'obra de govern que
s'hi ha fet en els darrers
anys”.
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Adam Tomàs 
considera que amb
aquesta actuació,
“CiU demostra la
voluntat d’evitar 
participació i 
pluralitat”

L’alcalde va aclarir
que “no és necessari

crear aquest 
Consell Municipal al

Poble Nou”

Avui divendres 30 de maig a
les 17h a l’Escola
Internacional del Camp tindrà
lloc la conferència  “Els oce-
ans i la vida” a càrrec la Dra.
Josefina Castellví, catalana
de l’any 2013. La Dra.
Josefina Castellví i Piulachs
és una oceanògrafa catalana,
estudià a l'Institut Montserrat.
Es doctorà en ciències biolò-
giques per la Universitat de

Barcelona el 1969. Des del
1960 treballa a l'Institut de
Ciències del Mar del Consell
Superior d'Investigacions
Científiques, del qual n'ha
estat directora el 1994-1995
i delegada a Catalunya. A par-
tir del 1984 participà, d'una
manera rellevant, en l'organit-
zació de la recerca a
l'Antàrtida i col·laborà en la
instal·lació de la Base

Antàrtica Espanyola Joan
Carles I a l'illa Livingston, de
la qual fou cap del 1989 al
1993 que va permetre que
Espanya entrés com a mem-
bre del Tractat Antàrtic
(1988). El 1994 va rebre la
Medalla d'Or de la Ciutat de
Barcelona i el 2003, la Creu
de Sant Jordi. Des del 2010
és la presidenta de la
Universitat d'Estiu d'Andorra.

El 8 d'octubre de 2013, va
guanyar el premi de Cultura
de la Generalitat i el 13 de
maig de 2014 va ser nome-
nada catalana de l'any.
Aquesta sessió s’emmarca
dins del cicle de conferències
que l’Escola Internacional del
Camp està portant a terme
amb l’objectiu d’obrir i fer arri-
bar l’escola a tota la comuni-
tat educativa que la forma. 

Demà dissabte, 31 de
maig, es durà a terme una
visita guiada oberta a tot el
veïnat als treballs arqueolò-
gics que s'han desenvolupat
durant les darreres setma-
nes al castell d'Ascó, i que
han fet aflorar restes i parts
de l'emplaçament que fins
ara estaven soterrades i de
les quals no se'n tenia
constància.  Entre d'altres
troballes, l'excavació arque-
ològica ha fet aflorar dipò-
sits d'aigua i de vi i diversos
murs i fonaments de la part
principal del castell, on han
aparegut restes d'edifica-
cions que fins ara romanien
enterrades, després de
segles durant els quals la
runa i la sedimentació s'hi
ha anat acumulant.

Visita guiada al
castell d’Ascó

L’Estació Nàutica de
l’Oficina de turisme de de la
Ràpita, va celebrar els 5
anys d’activitat en la seva
Assemblea. L’entitat va pre-
sentar el seu pla d’Acció,
amb la novetat de la implan-
tació d’una central de reser-
ves online que permetrà ser
més operatius i eficients. El
president, Joan Barberà, va
agrair la tasca i l’esforç de
totes les empreses associa-
des i al nous socis que cada
any s’incorporen, i especial-
ment al president honorífic
de l’entitat, Joan Martín
Masdéu, alcalde de la pobla-
ció, per la seva implicació i
treball conjunt amb els
empresaris. L’alcalde, va
posar de relleu el treball fet
durant aquests anys i els
èxits aconseguits d’un
model de cooperació públic-
privat que ja és cas d’exem-
ple a Catalunya.

5 anys de l’escola
Nàutica de la Ràpita

Es reclama la creació d’un 
Consell Municipal al Poble Nou

La moció, presentada pel grup ERC d’Amposta, “fou rebutjada pel vot en contra del grup municipal de CiU”

Catalana de l’any 2013. Farà avui una conferència: “Els oceans i la vida”

ACTUALITAT

La Dra. Josefina Castellví, a l’Escola Internacional del Camp



DIVENDRES 30 DE MAIG DE 2014 7PUBLICITATwww.mesebre.cat
diarimés

ebre



DIVENDRES 30
DE MAIG
DE 20148

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

EN UN MINUT

-El Parlament de Catalunya
ha aprovat la llei que per-
metrà instal·lar BCN World a
la Costa Daurada. CiU i el
PSC han votat a favor de la
modificació legislativa. El PP
ha donat un ‘sí’ que ha ano-
menat crític a la majoria del
projecte però s’ha abstingut
en els punts clau.
ERC, ICV-EUiA i la CUP han
criticat la normativa i han
votat en contra d’aspectes
com la regulació fiscal, les
variacions urbanístiques i la
protecció dels menors.

-Jornades Culturals a Móra
la Nova. Avui divendres s’i-
naugura a la Sala
d’Exposicions de
l’Ajuntament, en col·laboració
amb l’Institut Ramon
Muntaner, una exposició
sobre el folklorista Joan
Amades. Diumenge, dia 1 de
juny, s'han programat dues
activitats. Una Jornada de
portes obertes al Centre
d'Interpretació del Ferrocarril
amb visita a l'enclavament, al
pont giratori i a la cotxera del
tren turístic. El punt de troba-
da serà a l'enclavament a les
10.30h. També diumenge hi
haurà un concert de l'Orfeó
de Flix. Serà a les 19.30h. al
Casal.

-El PSC de Tortosa conside-
ra anòmal que encara no
s'hagi adjudicat el nou con-
tracte del Servei d'Atenció
Domiciliària

-Tortosa i Ulldecona partici-
pen en una campanya per
potenciar el comerç de proxi-
mitat.

-La CHE i la subdelegació
estudiaran dragar la desem-
bocadura del riu per millorar
la navegabilitat.

-Aquesta setmana, a l'edat de
56 anys, víctima de la malal-
tia de l'ELA, el periodista
Joan Anfruns, membre del
Col·legi de Periodistes de la
demarcació des de 1990,
ens ha deixat. Joan Anfruns i
Badia ha estat una de les
veus importants de la ràdio
tortosina. Excel.lent com-
pany i un referent. El periodis-
me ebrenc està de dol amb la
pèrdua del company Anfruns. 

Més notícies

Els alumnes de l’institut
Mare de Déu de la
Candelera de l’Ametlla de
Mar es podran treure el
batxillerat també en
francès, facilitant-los-hi així
l’accés a qualsevol univer-
sitat de França.
Ahir dijous es va presentar
al Centre d’Interpretació
de la Pesca el projecte
Batxibac, oferta de batxi-
llerat de currículum mixt,
el qual s’aplicarà a partir
del curs vinent a 28 cen-
tres de secundària de
Catalunya, essent el de
l’Ametlla de Mar l’únic cen-
tre adherit de l’Ebre.
L’Institut Mare de Déu de la
Candelera podrà oferir la
doble titulació del
Batxillerat. És a dir, els
alumnes que ho desitgin
podran cursar qualsevol
dels Batxillerats que es
poden fer al centre calero
en francès.
Aquesta doble titulació l’ha
atorgat el Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat després que fa
tres anys el Ministeri
d’Educació espanyol i el

de la república francesa
arribessin a un acord
marc, que ja ha permès
aquest any que sis centres
i més d’un centenar d’a-
lumnes optessin per
aquesta llengua.
Des del Departament
d’Ensenyament s’ha valo-
rat la tradició del centre
d’oferir l’ensenyament de
la llengua francesa i la
implicació en projectes
educatius europeus.
Antoni Martí, director
Territorial dels Serveis del
Departament d’Ensenyament

de la Generalitat de
Catalunya a les Terres de
l’Ebre, explicava que, “és
un acte molt important, ja
que l’Ametlla tindrà una
segona singularitat a
l’Ebre. Per una banda, té
l’Escola Nauticopesquera,
que és una singularitat a
nivell de Catalunya, que
tants bons resultats està
donant  i que dóna presti-
gi i fama al Departament
d’Ensenyament i a
l’Ametlla. Ara també tindrà
una nova singularitat, el
Batxibac que s’ha atorgat

per petició pròpia de
l’Institut i que només tin-
dran 28 instituts a
Catalunya i cap més al
territori”.
Per a l’Ajuntament és
important oferir serveis
adaptats a les necessitats
d’una llengua, que utilitzen
un de cada tres turistes
que visiten l’Ametlla de
Mar. Andreu Martí, alcalde
de la població explicava
que, “aquest és un dia
molt important per La
Cala, ja que apostar per la
formació, per l’especialitat

i per l’educació i que
puguem tindre aquesta
línia de batxillerat en
francès, per a nosaltres és
vital. Aquest és un dia que
la comunitat educativa
recordarà com a protago-
nista. L’Ametlla de Mar té
una activitat econòmica de
la qual el 75% del seu PIB
ve del sector serveis i
turisme. És una aposta
clara de cap on volem
anar, però només és pos-
sible si tenim una bona for-
mació, una bona educació
i aspectes com els d’avui
són vitals”..Xavi Sanchez,
director de l’INS Mare de
Déu de la Candelera, va
explicar que la gestació
del Batxibac de l’Ametlla
ve donada per una tradició
de la llengua francesa al
“nostre institut”. 

L’Institut Mare de Déu de la Candelera, únic a les Terres
de l’Ebre on es podrà cursar el Batxillerat en francès

Es converteix en el primer centre al territori que pot oferir aquesta doble titulació

L’AMETLLA DE MAR. PROJECTE BATXIBAC

ACTUALITAT

La flota tonyinaire de
l'Ametlla de Mar va tornar
al port després d'aconse-
guir en només 25 hores
de pesca efectiva tota la
quota assignada per
l'Iccat, l'organisme interna-
cional que regula la pesca
de túnids. Enguany, el
grup Balfegó disposa de
quatre embarcacions de

l'Ametlla de Mar i de cinc
de la flota francesa, que
han capturat conjuntament
un total de 1.442 tones de
tonyina roja, que s'han
introduït a la granja d'en-
greix. “Cada campanya de
pesca tardem menys dies
a aconseguir la quota de
captures, enguany ha
estat un rècord històric

que indica la recuperació
de l'espècie”, va explicar
el director general del
grup Balfegó, Juan
Serrano. En aquest sentit,
l'empresa catalana recla-
ma una revisió del pla de
recuperació de tonyina
roja i que l'Iccat autoritze
un increment del nombre
de captures. (El Punt)

Rècord històric de pesca de
tonyina roja

Per a l’Ajuntament és

important oferir

serveis adaptats a les

necessitats d’una

llengua que utilitzen

un de cada tres turistes

que visiten la Cala 

Es tracta d’una

convocatòria

ciutadana sobre

El grup Balfegó aconsegueix tota la quota assignada en només 25 hores

Dimecres a la plaça de
l´Àngel de Tortosa es va
portar a terme una con-
centració de suport al
centre autogestionat
Can Vies que des de feia
17 anys funcionava al
barri de Sants, i que
havia allotjat a diferents
col·lectius de les Terres
de l'Ebre, com ara
Jóvens. Des d'aquest
espai s'havien exportat
a Barcelona lluites com
ara la defensa del riu, la
lluita antinuclear o con-
tra el projecte Castor.
Un representant de
Jóvens de les Terres de
l'Ebre va llegir el mani-
fest, en el qual va
denunciar la violència
emprada pels Mossos
en les protestes contra
l'enderrocament del

CSA Can Vies que va
provocar l'hospitalitza-
ció i intervenció quirúrgi-
ca d'un jove del territori,
de 20 anys, per trenca-
ment de braç. També es
va demanar l'allibera-
ment dels detinguts en
les protestes així com el
restabliment del Centre
Social als seus gestors. 

Col.lectius de l’Ebre donen suport

al centre Can Vies de Sants

Dimecres passat, a la plaça de l’Àngel de Tortosa
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Dinou restaurants
d'Alcanar, les Cases
d'Alcanar i Alcanar-Platja
participaran a partir del
proper 30 de maig a les III
Jornades Gastronòmiques
del Llagostí d'Alcanar, la
propera cita gastronòmi-
ca al territori. 
Fins al 22 de juny, els res-
taurants participants oferi-
ran menús amb el llagostí
com a protagonista, a uns
preus d'entre 20 i 35
euros. 
Els restaurants que hi pre-
nen part són:
Alcanar: Chaparral, la
Costa, Taller de Cuina
‘Carmen Guillemot’.
Les Cases d’Alcanar: Cafè
del Mar la Lluna, Can

Manel, Casa Lupe, Casa
Ramon, El Faro, El Nàutic,
la Bocana, La Marinada,
Les Palmeres, Mareny,
Meson del Mar, Racó de
Jesús, Racó del Port,
Sotavent.
Alcanar Platja: Hostal
Montecarlo i Hotel Carles
III.

Serà la sisena edició. Dies 14 i 15 de juny

D’Alcanar, les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja

II Festa del Vi Català, a Amposta

La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca ha estat l’entitat
mereixedora del Premi
Federico Mayor Zaragoza, en
la categoria ‘Especial Terres
de l’Ebre’, en la seua setena
edició. El guardó, organitzat
per l’Associació d’Amics i
Amigues de la Unesco de
Tortosa, vol reconèixer la
tasca de persones lliures i res-
ponsables pel que fa a bones
pràctiques i accions per a
construir un món millor. En el
seu any i mig de vida, la PAH
Ebre ha lluitat fins aconseguir
trenta dacions en pagament,
quinze paralitzacions de des-
nonaments i dos moratòries.
D’altra banda, el moment més

emotiu de l’acte de lliurament
l'han protagonitzat quatre
alumnes del col.legi CEIP La
Chanca d'Almeria, desplaçats
expressament, explicant el seu
projecte i sent el primer Premi
en l'apartat de centres esco-
lars (aguaita.cat). 

7è Premi Federico Mayor Zaragoza

Dissabte 14 de juny es
podran fer batejos i inicia-
cions a una desena d'es-
ports relacionats amb el mar
a preus molt assequibles,
mentre que diumenge es
realitzarà una travessia per
la badia nedant. Les platges
de la Ràpita permeten la
pràctica d'una gran quantitat
de modalitats esportives. I
amb la imminent arribada de
l'estiu i de la gran massa
turística, la població prepara
la sisena edició de la seua
festa del mar. Dissabte 14
de juny i per només cinc
euros hi haurà la possibilitat
de fer iniciacions, batejos i
veure demostracions de vela
de creuer, trimaran, wakebo-
ard, paddle surf, conducció
d'embarcacions sense
necessitat de titulació, nòr-
dic walking, així com conduir
bicicletes elèctriques. Pel
que fa a les activitats de diu-
menge 15 de juny, aquestes
se centren en la Travessia
per la Badia dels Alfacs en
caiac, vela lleugera, paddle

surf i veler, per un preu de
deu euros. A més, com a
novetat d'enguany, també hi
haurà una travessia nedant
de 3.800 metres. 
La travessia, organitzada
per l'empresa Ocean
Factory, compta amb el
suport logístic del Club
Nàutic, així com de
l'Ajuntament de la Ràpita. En
la festa del mar també hi
col.laboren el Parc Natural
del Delta i les 17 empreses
associades a l'Estació
Nàutica.(Ebredigital.cat). 
A la imatge, la roda de prem-
sa efectuada dimarts pas-
sat.

Festa del Mar a la Ràpita

Sant Carles de la Ràpita
organitza la sisena Festa
del Mar, un cap de setma-
na d'activitats en el qual
es pretén donar a conèi-
xer el gran ventall d'acti-
vitats de lleure i oci que
es poden realitzar a la
Badia dels Alfacs.

III Jornades del Llagostí 

ACTUALITAT

Mostra de vins de totes les
denominacions d'origen
catalanes on es podran tas-
tar productes d'arreu del
país. Demà dissabte 31 de
maig, al recinte del Castell
d’Amposta tindrà lloc la

segona edició de la Festa
del Vi Català a la vora del
riu. 
Jornada carregada d’activi-
tats, amb nou espai gas-
tronòmic i 24 cellers de les
DO catalanes.

L’ArtXiBarri 2014 és el resul-
tat d’un esforç col.lectiu i
continuat en el temps, per-
què Tortosa, seduint des
dels barris del seu nucli
històric tota la ciutat, pugui
aportar una visió i vivència
engrescadores, sanes, crea-
tives i constructives de la
convivència. 
Durant la jornada del dissab-
te 7 de juny, tot un seguit
d’accions ens oferiran l’opor-
tunitat de gaudir de les rela-
cions de convivència en uns

dels millors escenaris de la
nostra ciutat, els barris del
nucli històric de Tortosa: rua
desperta barris, colors
transformant l’espai urbà,
descobrint curiositats dels
nostres barris, encistellant a
la plaça, jugant amb les nos-
tres habilitats, escoltant con-
tes, fotografiant-nos, dinant
en bona companyia, experi-
mentant el ritme de la músi-
ca, improvisant teatre a la
plaça, deleitant-nos amb
bones tapes...

Dimarts, dia 27 de maig, han començat les les obres de
reforma de l'Escola Lluís Viñas de Móra d'Ebre, després
que s'hagi firmat l'acta de comprovació del replanteig per
part de totes les parts implicades en el projecte.

Actualitat

Tortosa torna a tenir una
nova prova per demostrar la
seva solidaritat, avui diven-
dres 30 (tarda) i demà dis-
sabte 31 (tot el dia), amb la
convocatòria d'una nova
campanya de recollida d'ali-
ments. Creu Roja, Càritas
Interparroquial, la Reial
Arxiconfraria de la Mare de
Déu de la Cinta i l'associació
de voluntaris de l'Obra
Social de la Caixa, amb el
suport de l'Ajuntament de
Tortosa, convoquen aquesta
nova cita solidària amb l'ob-
jectiu de superar els més de
40.000 quilos d'aliments
recollits en l'última edició.

Els organitzadors han fet
una crida a la ciutadania per-
què col·labori donant ali-
ments però també fent-se
voluntaris, participant durant
unes hores en la recollida
d'aliments als supermercats
adherits. La xifra òptima per
garantir una bona feina és
disposar d'un equip de 500
voluntaris, el mateix que hi
ha hagut en anteriors convo-
catòries. 
Aquells que vulguin inscriu-
re's poden trucar al telèfon
977 444 444 o enviant un
correu electrònic a ace-
pria@cruzroja.es.

Campanya de recollida d’aliments

ArtXiBarri 2014

Les platges

de la Ràpita

permeten la 

pràctica d’una

gran quantitat de 

modalitats

esportives

Del 30 de 

maig fins al 22 de

juny, a 19 

restaurants

d’Alcanar, les Cases

i Alcanar-Platja

YASMINA CURTO
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CRAC de la setmana: Reinaldo Rocha
MICHEL VIÑAS

“EL REPTE ÉS PODER ARRIBAR A JUGAR FINS ELS 50”
Reinaldo Rocha va nèixer el
6 de juny del 69 a
Jacarezinho, una població
brasilera que està prop de
la frontera amb Paraguai.
L’any 91, després que un
equip amb jugadors de
Bràsil va fer una gira per
l’Estat espanyol, va aterrar
al Reus. Arran d’aquella
expedició va tenir l’opció de
venir fins la capital del Baix
Camp. Ell jugava a Segona
divisió al Bràsil, amb el Sao
Caetano. El Reus estava a
Primera catalana, entrenat
per Ignasi Rojas, i jugaven
el porter Rodri, Avila, Pere
Palet, Masqué... Va pujar a
Tercera. Rocha va tornar al
seu país i va fitxar al
Paulista Jundiaí. Una expe-
riència amb un equip belga
de Primera divisió que no
va concretar-se va obligar-
lo a tornar a casa. I a jugar
llavors en futbol amateur. Al
97 el Reus va tornar a cri-
dar-lo. També a Primera
catalana, assolint l’ascens a
Tercera. El 2001 el va fitxar
la Rapitenca, amb Venancio
a la banqueta, a Preferent.
Ja es va establir a la Ràpita.
Després d’arribar fins la
Primera catalana amb la
Rapitenca, va començar
una dilatada etapa jugant al
Cambrils, la Cava, Roda,
Càlig i Canet (en dues eta-
pes cadascun), l’Ametlla a
Primera regional, Rapitenca
amateur (tècnic-jugador) i
després d’una temporada
sense jugar ho ha tornat a
fer a l’Ametlla, a Tercera
catalana. Ell és el crac de la
setmana. Jugadors com
Rosado (41) o Chema, por-
ter de l’Ampolla (42), són
altres referents. 

Més Ebre: Quin és el
secret...?.
Reinaldo Rocha: Entrenar
més que els joves i també
descansar més que ells.
Cuidar-me molt i tenir il.lusió
com el primer dia.  
ME: ...Fins quan?.
RR: El repte és poder arri-
bar als 50. Es complicat,
però ho intentaré. De totes
formes, ara ja tinc el relleu,
el meu fill Roger. Juga amb
el prebenjamí de la
Rapitenca. I m’agradaria
que agafés aquest relleu.
Pel que a mi respecta, em
plantejo anar d’any en any. I
mentre estigui motivat i tin-
gui força, seguiré.
ME: Una persona que no el
conegui es pot pensar que
juga amb els veterans....
RR: (Jaja...)  Si, seria el més

normal, des de fa deu anys.
Però no, encara jugo en
categoria territorial.
ME: L’Ametlla s’ha salvat.
Temporada complicada.
Quants partits ha jugat?.
RR: Complets, potser 3 ó
4. Però he estat disponible
gairebé totes les setmanes.
I he jugat en la majoria de
les jornades fins ara, quan
només en queda una.
ME: Comparteix vestidor
amb companys que podrien
ser fills seus...
RR: Sí. Es així. De fet, la
meua filla té 18 anys. 
ME: Ja sé sap que pels
camps hi ha aficionats que
falten al respecte...aquell
clàssic comentari de ‘reti-
rat, vell...’, l’ha sentit?.
RR: Ja fa anys que quan
estic jugant, només penso

en el partit. No sento res
del que se’m pugui dir. I mai
he contestat ni he entrat en
cap discussió. Igual com
ara, si algú em fa un comen-
tari d’aquesta mena, no l’es-
colto.
ME: I què passa, els jovens
no apreten o què...?.
RR: Hi ha molta qualitat
entre els joves. I són bons
jugadors. Els agrada jugar
però penso que no els agra-
da sacrificar-se. Cuidar-se. I
no potser que encara, en
general, em trobi amb juga-
dors rivals que tenen 20
anys menys i que jo estigui
a la seua alçada físicament
o potser, fins i tot, millor.
Això vol dir que no porten
una vida adequada. Jo sem-
pre l’he portada. I has de
saber quan pots beure una

cervesa I quan no pots fer-
ho.
ME: És molt important el
que fa. Té molt de mèrit, tot
i que trenca la mitjana d’e-
dat de l’equip...
RR: Jo no busco traure el
lloc als joves. Al contrari,
els animo i els ajudo. Però
m’agrada molt el futbol, és
la meua vida sortir al camp
i jugar. A Bràsil des de
petits que no fèiem una
altra cosa. I si em trobo bé,
continuaré jugant fins que
vegi que no tinc il.lusió.
Llavors arribarà el moment.
I em dedicaré a entrenar.
Ara ja ho faig ajudant amb
els prebenjamins de la
Rapitenca. És la meua inten-
ció, continuar vinculat al fut-
bol en el futur des de la ban-
queta. 
ME: Neymar arribaria als
45 anys jugant?.
RR: ...És diferent. El futbol
regional no ‘castiga’ de la
mateixa manera. A l’èlit has
de suportar una gran pres-
sió medàtica i això desgas-
ta mentalment. I els juga-
dors no arriben a jugar
tants anys. 
ME: Messi o Neymar?.
RR: Messi està per sobre,
tot i el final de temporada
que ha fet. Neymar si sap
portar l’entorn que repre-

senta, serà un gran jugador.
Té molt de talent i temps
per a millorar.
ME: Qui guanyarà el mun-
dial?.
RR: Jo crec que si Bràsil
està al nivell de la Copa
Confederacions, i jugant a
casa, el guanyarà.
ME: El mundial, hi haurà difi-
cultats per a disputar-se?.
RR: No. Es jugarà sense
més. El que passa és que hi
ha molt malestar per la
situació que viu el pais i les
coses es confonen. Però
els futbolistes o el futbol no
en té la culpa. El mundial
també aportarà molt men-
tre es jugui a Bràsil.
ME: Una llarga vida dedica-
da al futbol. De qui es recor-
da més?.
RR: Per allí per on he pas-
sat he deixat grans amics. I
per això estic il.lusionat en
entrenar en el futur perquè
tinc portes obertes per on
he jugat. He de destacar a
la meua familia, la seua
ajuda i suport en moments
dolents. Visc a la Ràpita i
em sento un rapitenc més.
M’integro ràpidament allí on
vaig. I també he d’agrair la
confiança d’aquesta tempo-
rada de l’Ametlla i del tècnic
Narcís. Hem fet una bona
feina. 

Rocha farà 45 anys el divendres

vinent, dia 6 de juny. Segueix en actiu. 

I no amb els veterans....amb l’Ametlla,

a la Tercera catalana!

YASMINA CURTO
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El partit decisiu entre el Ma-
rianao i l’Amposta serà el de la
jornada a Canal Terres de l’E-
bre, el diumenge a les 22 h. 

I també es podrà seguir el di-
lluns a les 11 i a les 18 hores.
A més, a partir de dimarts, a
través del canalte.cat (partit de
la jornada).

Marianao-Amposta, a Canal
Terres de l’Ebre, diumenge (22 h) 

I també millor defensa central

Recio, millor jugador
DE LA LLIGA DE HONG KONG

Fa unes setmanes, Més Ebre in-
formava que el juagdor ebrenc
Fernando Recio optava al guar-
dó com a millor jugador de la lli-
ga de Hong Kong. Ahir es va
confirmar i Recio ha estat con-
siderat el jugador més destacat
de la temporada. I també el mi-
llor central del campionat. Les
votacions de tècnics, premsa i
jugadors així ho han decidit. Re-
cio estava il.lusionat i satisfet

per un reconeixement que pre-
mia la seua trajectòria i evolució
al Kitchee, club on ja és ja tot un
idol.

Darrer partit al Morell, demà dissabte

La junta seguirà
CD ALCANAR

L’Alcanar va guanyar la Ca-
nonja (2-1) en un partit que va
tancar la temporada a la Faneca-
da, i en el que es va acomiadar
Alfons Royo, tècnic que ha man-
tingut els bons resultats que an-
teriorment havia assolit ‘Chiqui’
Reverté al capdavant de l’equip.
En aquesta temporada, l’Alcanar
ha anat de menys a més fent
una segona volta esplèndida
sent l’equip més golejador amb

85 dianes. Contra la Canonja
Adrià va fer l’1-0. Empatava
Amador i a darrera hora, un pe-
nal transformat per Romero, va
valdre la vcitòria. D’altra banda
dir que, si no hi ha cap contra-
temps, la directiva presidida per
Josep Queral seguirà un any
més. El filial es juga la per-
manència diumenge en un partit
a cara o creu contra l’Olimpic
(plana 17). 

Més Ebre va avançar-ho fa dues setmanes

‘Tato’ Garcia Sanjuan, nou tècnic
UE RAPITENCA. JA ES DEL TOT OFICIAL

‘Tato’ Garcia Sanjuan, que es-
tava al Vinaròs, és des d’ahir la
nit, nou entrenador de la Rapi-
tenca. Més Ebre ja ho fa ofi-
cial, després d’avançar que
era l’opció més ferma per a la
banqueta rapitenca. 
El nou projecte, com vam

explicar la setmana passada,
inclou recuperar jugadors lo-
cals com Felipe (Alcanar), Josè
Ramon (Amposta), Sergi José,
Alex Forés o Manel Subirats (Vi-
naròs) o altres com Chimeno

(Alcanar) o Fidel (Corbera) que
podrien tenir la seua oportuni-
tat de fer la pretemporada i in-
tegrar-se. Finalment, dir que el
cadet rapitenc ha assolit l’as-
cens a Divisió d’honor, una notí-
cia històrica per al futbol rapi-
tenc i ebrenc.

El cadet de la Rapitenca fa
història pujant a Divisió

d’Honor

Històric

El Jesús i Maria rebrà demà el Martinenc

Comiat contra el campió
JORDI ROJAS JA VA ESTAR A IGUALADA

El Jesús i Maria ja va donar les
baixes al central Mario i a San-
tos, la setmana passada. Però,
malgrat això i pensar ja en el
nou projecte amb el nou tècnic
Jordi Rojas (vam informar la set-
mana passada que era el nou
entrenador), quedava l’espe-
rança de guanyar a Igualada i
poder guanyar també al Marti-

nenc que, com es preveia, arri-
baria a l’Aube com a campió. I
així acabar amb 39 punts.Per
aquest motiu, certa decepció
perquè l’equip no va estar a
l’alçada i va caure per golejada
al camp de l’Igualada per 5-0.
Ara ja cal pensar en el nou pro-
jecte, en la nova etapa a la Se-
gona catalana. 

Molina, exporter del
Depor i de l’At. de

Madrid, nou entrenador
del Kitchee

Nou tècnic

L’Amposta amb l’empat en té
prou. El Marianao ha de guan-
yar. El calendari ha volgut que
en la darrera jornada s’enfron-
ten quatre equips implicats en el
descens.  El triple empat a 39
(cas de derrota dels ebrenc i
empat de l’Andorra-Balaguer) fa-
ria que l’Amposta acabés amb
39 punts, com el Balaguer i l’An-
dorra. D’aquesta combinació
l’Amposta quedaria el pitjor cin-
què per la cua dels dos grups (i
això equival al descens). La Jon-
quera ja té 40 punts. I si guan-
yar Andorra o Balaguer (quin
partit també!) l’Amposta també,
cas de perdre, ocuparia la
14ena plaça i baixaria. Per això

que val l’empat. I és el que s’ha
d’aconseguir, com a mínim. 
Dissabte passat es va deixar

perdre una bona ocasió. Un
triomf contra el Vilanova ja seria
permanència. Però el Vilanova
va estar molt ben posat i a l’Am-
posta li va pesar el neguit de la
situació. Diego, a més, va parar
un penal (0-0). Gerard Zaragoza
deia que “va ser una pena no
marcar i arribar al nostre objec-
tiu. El Vilanova no ens ho va po-

sar fàcil i al final l'empat es un
bon resultat per seguir amb la
dinàmica positiva i presentar-
nos a l’últim partit depenent de
nosaltres per salvar-nos. El par-
tit al camp del Marianao l'afron-
tem com el que serà, una final.
Serà complicat, però portem 3
partits sense encaixar un gol,
amb molt bon treball defensiu
de tot el bloc”. Gerard afegia
que “no sé si és el més impor-
tant dels partits que he jugat

fins avui. Però es d'aquells par-
tits pels quals m'agrada la meva
feina. És per  a valents, així que
el jugarem amb valentia i amb
ganes d'aconseguir els 3
punts”. Dos autocars viatgen
d’Amposta a Sant-boi, diumen-
ge al matí.

90 minuts per decidir la permanència o el descens

Tota una temporada en
90 minuts. Una final. I dos
equips, Marianao i Amposta
que es juguen la permanèn-
cia. Un empat salva a l’Am-
posta. Una derrota dels
ebrencs, els condemna a
Segona catalana. El Maria-
nao, si guanya, se salva. Un
partit dramàtic. 

CF AMPOSTA. DIUMENGE A LES 12 H. AL CAMP DEL MARIANAO

L’Amposta s’ho juga tot diumenge. Un empat és suficient però la derrota condemna al descens

M.V.

Una acció del darrer partit de l’Amposta, contra el Vilanova.

El Marianao, amb la
victòria, salva la

categoria.

En la darrera jornada,
s’enfronten quatre

equips implicats en el
descens, entre ells. De
l’Andorra-Balaguer

sortirà l’altre equip que
baixa

El Perelló, també
pendent de l’Amposta
per tenir  més opcions
de salvar-se, si guanya a

Valls.

Una final

Es una final. L’Amposta es ju-
ga la permanència. Un partit
molt important, per al futur
del club, tot i que sembla que
la possibilitat de que fitxi Teixi-
dó no depèn de la categoria.
Però aquest tema ja el toca-
rem la setmana vinent. Ara cal
unir esforços pensant que
l’Amposta depèn d’ell per evi-
tar el descens. Amb un punt
és suficient. Serà un partit no
apte pels cardíacs.
I Més Ebre i Canal TE esta-

ran al costat de l’Amposta.
Del seu resultat, a la vegada,
també hi estaran pendents el
Perelló, i altres equips com
l’Alcanar B, el Sant Jaume, el
Pinell i l’Olimpic. 

En oca-
sions com
aquesta, la
unió és signi-
ficativa. I re-
cordo en els
darrers 16
anys, la televisió en la que he
treballat sempre ha estat en
partits decisiu al costat del
club ebrenc, lluny de casa,
com a Cartagena amb el Tor-
tosa, o a la Bàscula de Poble
Sec, amb aquell empat que
va acabar suposant l’ascens
a Tercera. Diumenge estarem
a Sant-boi. 

Un nova cita al cos-
tat d’un equip de casa nostra. 

Més Ebre i Canal TE amb l’Amposta
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El Remolins-Bítem va guanyar el Roda de Berà (2-0) trencant la dinà-
mica de les darreres cinc jornades (1 punt de 15). L’equip, com a
Valls, va oferir una millor actitud i amb gols d’Angel i de Sergio Ruiz,
a la represa, va reflectir la seua feina al marcador, davant d’un Ro-
da que s’hi jugava molt. Els de Bítem van ser competitius i van su-
mar una victòria que permet redreçar la seua trajectòria. Sergi Bel,
dos mesos després per lesió, va tornar a jugar. Avui divendres s’a-
caba la lliga, també a casa pel canvi d’ordre de la primera volta.
Serà contra la Selva (21 h). Un Remolins-Bítem que sembla que
viurà una renovació important per la temporada propera. 

El Remolins-Bítem rebrà avui la Selva,
en el darrer partit de la lliga (21 h)

VA GUANYAR EL RODA DE BERÀ (2-0)

El Roquetenc rebrà la Cava, en la darrera jornada. Un partit intrascen-
dent entre dos equips que pensen en la propera temporada, en el cas
del Roquetenc a 3a catalana. Serà una tarde de comiats. Per als de
Roquetes acaba un cicle de 15 anys brillant en la seua història. La Ca-
va buscarà refer-se de la derrota contra la Selva en un partit en el que
“guanyàvem 2-0 i el teníem totalment controlat tot i jugar amb deu. Ha-
víem convocat juvenils i vam fer tot els canvis, quan es va lesionar
Marc. Vam seguir amb nou fins que la Selva va marcar, havent de sor-
tir llavors Raül com a jugador de camp. Però la Selva va acabar remun-
tat. Sap greu aquest final en el darrer partit a casa”, deia Camarero.  

Roquetenc-la Cava, derbi intrascendent
per acabar la temporada

JA PENSANT EN LA PROPERA

L’Ampolla va guanyar al camp del Vilaseca (2-3) en un partit en el
que va recuperar la dinàmica guanyadora després de quatre jorna-
des sense guanyar (2 punts de 12) una vegada havia baixat pisto-
nada. A Vilaseca, en un partit intens i interessant, va avançar-se
amb el 0-3 amb gols del pichichi Regolf (2) i de Guillem. A la repre-
sa, arran d’un penal ‘inexistent’, el Vilaseca va entrar en situació i
Saddik va fer el 2-3. El duel va estar totalment obert amb possibili-
tats de sentenciar l’Ampolla però també d’empat del Vilaseca, equip
que va pressionar molt en els darrers minuts. L’Ampolla tanca demà
contra el Calafell una gran temporada. 

L’Ampolla tancarà demà una campanya
exitosa, contra el Calafell

VA VÈNCER A VILASECA (2-3)

El Perelló va sofrir una derrota
dolorosa contra el Gandea (1-
2). Mohedano va marcar aviat
l’1-0. I la primera meitat va ser
oberta, però ben controlada
pels perelllonencs. A la repre-
sa, l’ansietat d’haver de guan-
yar va perjudicar el conjunt lo-
cal davant d’un Gandesa
còmode que va fer la seua fei-
na. Dilla va empatar i poc des-
prés, de falta, el benifalletenc
Dani va marcar l’1-2. Tot es
complicava. El Perelló va reac-
cionar però més amb el cor
que amb el cap. Va tenir diver-

ses ocasions, molt clares,
però la precipitació el va con-
dicionar. Rojas va fer la resta
evitant les rematades deses-
perades d’un Perelló que va
abocar-s’hi i que va buscar un
empat que no va trobar, tot i
mereixer-lo. Batalla, que ha
tornat a jugar els darrers par-
tits amb el Gandesa, es va le-
sionar i els d’Enrique van jugar
els últims minuts amb deu. 
La derrota condemna al Pe-

relló que torna a caure en zo-
na de descens directe quan
només manca una jornada.

Qualsevol opció de permanèn-
cia passa per guanyar a Valls.
L’empat i, lògicament la derro-
ta, són de descens directe.
Una victòria suposaria possibi-
litats. Però hauria d’anar
acompanyada de que l’Ampos-
ta no baixi i el Cambrils no
guanyi a la Canonja. I que el
Roda pergui amb el Reddis.
Llavors el Perelló quedaria sal-
vat. Si baixa l’Amposta, ha de
passar tot el que d’abans i lla-
vors la permanència depen-
dria de l’ascens del Morell a
Primera catalana. 

El Perelló depèn d’una caràmbola
Ha de guanyar a Valls i esperar que no ho faci el Cambrils i que pergui el Roda. I que no baixe l’Amposta

DARRERA JORNADA. 

Si no baixa l’Amposta, ha
de guanyar a Valls i

esperar que el Cambrils
no ho faci a la Canonja.
Llavors dependria de si

puja el Morell.
Si baixa l’Amposta,  ha de
guanyar, que no ho faci el
Cambrils i que pergui el
Roda amb el Reddis. I
llavors dependria de si

puja el Morell.

Una altra opció

El Catalònia necessitava tres
punts per estar fora de qualse-
vol perill (dissabte encara no sa-
bia el resultat del Roda). I rebia el
Morell que amb un en tenia sufi-
cient per assegurar la promoció
d’ascens.  
Els locals van sortir amb les

idees clares, cedint terreny al
Morell i esperant les seues op-
cions. Aquestes van existir. Fins

a tres en va gaudir el Catalònia a
la primera meitat, mentre que el
Morell va reaccionar al final amb
dos trets des de la frontal de l’à-
rea que van inquietar al segur
porter del Cata, Fran Reolid. 
A la represa, el Morell fou més

incisiu. Va avisar dues vegades
(amb un pal inclòs) i a la tercera
es va trobar amb un concesió
defensiva local que el pichichi

Samu Blanes no va desaprofitar. 
Amb el 0-1, el Catalònia es va

desunflar i, tot i intentar-ho, no
va poder reaccionar contra un
Morell molt fort en defensa i que
a més va tirar d’ofici per parar el
partit tot el que podia El Catalò-
nia, minvat i amb poques forces
en les últimes setmanes, només
va crear una ocasió que fou amb
una rematada de Cornejo amb la

mà.
Ara ha d’esperar que se salve

l’Amposta per no tenir cap perill.
Si baixa l’Amposta, en té prou
amb l’empat a Tortosa o en què
el Roda no golege de forma de-
sorbitada el Reddis. Per acabar,
dir que dissabte va rebre un ho-
menatge Juanma Fatsini, juga-
dor jesusenc que ha decidit pen-
jar les botes. 

El Cata estaria salvat
SI NO BAIXA L’AMPOSTA

Tal com va avançar Més Ebre
fa dues setmanes, l’opció
més ferma per agafar el relleu
a Enric Aleixendri a la banque-
ta gandesana era la del direc-
tor esportiu, Rafel Navarro.
Una opció que, tal com vam
dir, ja s’ha confirmat i Rafel
serà el nou entrenador del
Gandesa la temporada vinent.
Enric s’acomiadarà diumenge
de l’afició. “He estat molt bé i
m’emporto un gran record de
Gandesa”. 

Rafel Navarro,
nou tècnic del
Gandesa

El Tortosa va golejar dissabte a
Calafell, amb gols d’Asin (2), Mo-
ha i Gerard. Va complir. I amplia
la raxta. Cinc victòries seguides
(33 punts de 42) i només una
derrota en 13 jornades. Una
gran segona volta. Però, per ju-

gar la promoció, depenia de que
el Morell, no puntués en les dues
jornades que mancaven. Però
disabte va guanyar a Jesús i ja
ha confirmat la segona plaça. 
El Tortosa, en una temporada

plena de dificultats, i en la que

no ha pogut apuntalar la planti-
lla, tot i les baixes que han exis-
tit, s’ha refet i ha tancat un cam-
pionat amb brillantor, recordant
aquells empats a casa amb Ca-
lafell i Roquetenc que ara han fet
falta. 

El Tortosa no falla, però el Morell tampoc
L’equip de Pallarès jugarà la promoció d’ascens

ELS MORELLENCS EN TENIEN PROU AMB UN EMPAT

El Tortosa, tercer a la taula
classificatòria, rep el
Catalònia en el darrer
partit de la temporada. 

Darrer partit

Necessita un punt al
camp del Tortosa, en la
darrera jornada, o que el
Roda no guanyi per
golejada al campió

Reddis.

Si baixa l’Amposta

Acció d’un partit del Tortosa. 

Rafel Navarro. 

Com ja vam explicar la set-
mana passada, el tècnic
Nando Crespo té la pro-
posta per a renovar. Va
informar que esperava
uns dies per respondre.
Entre avui i el dilluns es
coneixerà la seua decisió
que probablement serà
que continua. Així mateix,
el CD Tortosa ja ha parlat
amb jugadors, alguns
d’ells del R. Bitem, entre
altres, de cara el futur.

Renovació de
Crespo

El Cata va perdre 0-1. 
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No vull ser alarmista, però la propera temporada podríem veure a Segona Ca-
talana a l’Amposta, Jesús i Maria, Tortosa i La Cava, mai el quatre equips junts han
jugat en competicions oficials en una mateixa categoria. El dissabte per atraure
gent, l’Amposta va regalar l’entrada a l’acompanyant i es va notar en el camp. És
aquesta la solució per al futbol ebrenc que amb el carnet entri tota la família per
a que hagi més gent, més aficionats. Es també la solució per a l’Amposta, La Ca-
va, Jesús i Maria, Tortosa i, fins i tot, la Rapitenca i altres equips ebrencs, jugar
tots en una mateixa categoria per a que hi hagi més taquillatge i més socis. Però
jo no vull ser alarmista i més en aquesta jornada. Jo aquesta setmana sóc un am-
postí més, vull que se salvi l’Amposta com ho desitja qualsevol aficionat d’aquesta categoria, fins i tot
Nacho o l’expresident Tarazona, “no aniré al partit, no vaig a desplaçaments. Però toquem fusta per
a que es salvi”, em diu. Si l’Amposta va a camp del Marianao amb la mentalitat de l’empat pot baixar.
Ha d’anar a guanyar des del minut 1 i no per 0-1. Mirin el marcador de Segona Divisió B, en promo-
ció guanyava el Cadis 0-1 al minut 88 i va remuntar l’Hospitalet en dos minuts el 2-1. Tres coses en
contra en aquest partit. L’Amposta encara no sap el que és guanyar en camp contrari. El camp del
Marianao és una ratonera; l’àrbitre tirarà per a casa. Un consell als jugadors: no protesteu cap juga-
da, no feu cap entrada violenta, jugueu molt centrats tot el partit. I, fins i tot, resar molt el divendres,
dissabte i diumenge, i el que fa deu anys que no va a una Església que ho faci, la fe mou muntanyes.
Només una cosa bona de l’Amposta, tres jornades i ni un sol gol encaixat, segon empat consecutiu.
Pero no pot confiar-se. Fa dues jornades dels últims 10 classificats, només va perdre un. El Marianao
ha d’arriscar, només li serveix la victòria. L’Amposta per guanyar ha de jugar el jove Cristofer. 
El que és trist és que l’Amposta a la jornada 34 es jugui el ser o no ser, alguna cosa s’ha fet ma-

lament aquesta temporada i si aquest equip es salva potser sigui gràcies al porter Diego Becerra, que
va parar un penal dissabte. Quan va cessar a Nacho l’Amposta tenia 28 punts, avui 11 més, des de
llavors aquest equip ha canviat de mentalitat. Però no ha estat suficient. Diumenge, anirà un autocar
d’aficionats a donar suport a l’equip, i aquests han de fer més soroll que els de Marianao, agafin les
botzines, traques i el que faci falta. El diumenge a les 13.55, mentre un servidor es pren una canya
en el meu barri de Chamberi, l’Amposta potser serà equip de Primera Catalana. I si baixa no passa
res, pujarà, sempre passa, es puja i es baixa, és la llei del futbol, només dir VISCA AMPOSTA, MÉS
QUE MAI.
I JORDI ROJAS VA ANAR A VEURE AL JESÚS I MARIA. Quina estrena per a veure al seu futur equip

a Igualada. “S’ha de treballar molt i hi ha molt treball per fer”, em diu Jordi Rojas.
QUANTS PARTITS S’HAN PACTAT AQUESTA TEMPROADA EN EL FUTBOL EBRENC? Que jo sàpiga ni

un, que sàpiga alguna altra gent, tres. A Segona Catalana un, dos a tercera, però no hi ha cap prova
i potser mai les hauran. El diumenge en Tercera Catalana potser, potser hi hagi un arranjament amis-
tós. No estic dient deixar-se guanyar, ni empatar, dic un acord, res més, però clar igual l’àrbitre s’e-
quivoca i pita tres penals i s’arma la de Déu.

LLESTOS, PREPARATS, UNA NOVA LLIGA VA A COMENÇAR. Ja s’acaba el futbol aquesta jornada,
només falten els campionats d’ascensos de cadets i juvenils, però un servidor els divendres els se-
guirà parlant de futbol i els preparo una grata sorpresa, un especial cada setmana de tots els equips,
des de la Rapitenca, Ascó, Jesús i Maria, Tortosa, Jesús Catalonia, Remolins-Bítem, Gandesa, Pere-
lló, La Cava, Alcanar, Roquetenc i també tots els e Tercera Catalana, a més tot això banyat i batejat
amb unes llistes de rànquings de futbolistes inèdita, estiguin atents a Més Ebre.

QUAN FEM FELIÇES A LES PERSONES. Jo com a fan del Barça volia que guanyés la lliga, però
per primera vegada en la meva vida en els últims deu minuts veient el partit contra l’At. de Madrid en
un bar ple d’aficionats d’aquest equip, volia que guanyés l’At. perquè va ser millor en la lliga, en aquest
partit i mereixien la lliga aconseguida. Partit final de Champions, el nen de la família amb sis anys es
va posar trist amb l’1-0 de l’At. de Madrid, jo volia que guanyés aquest equip abans que el Reial Ma-
drid, però al final em vaig posar feliç veient els salts dels 4 gols del meu fill Quim, de vegades és bo-
nic veure la felicitat dels altres encara que sigui en contra dels nostres interessos.

TORTOSA, EL GRAN ENIGMA. Tal i com vaig avançar Nando seguirà com a mister del Tortosa. El
sorprenent és que el seu president i la seva directiva s’assabentessin pel Més Ebre del que passa al
Tortosa, amb la dimissió del coordinador del futbol base, que la va fer per aquest mitjà. Jo vaig
avançar que Nando seria el mister i Super Michel la setmana passada ho va confirmar, amb la qual
cosa sabem més del que passa en aquest club Michel i jo. O potser no els ho expliquen a la directi-
va el que es cou dia a dia. Si renoven a Nando és una bona notícia, millor el conegut, els jugadors es-
tan contents amb ell, aposta per la joventut, fa bon futbol, però solament té un mini defecte. Aquest
mister no confia cent per cent en la pedrera, confia encara en els veterans, tot i que admeto que ha
posat juvenils. El Tortosa té suficient pedrera per no fitxar a ningú i té jugadors en aquest juvenil tan
bons com els que juguen en altres equips.

SANG CULÉ. Entre els equips més poderosos del futbol Europeu són el Manchester United, Chel-
sea, Bayern, Barça...tenen alguna cosa en comú, el bressol d’entrenadors del Barça, Mouriño, Van
Gal i Guardiola van estar en Can Barça.
LI INTERESSA L’ASCENS AL DELTEBRE?. Jo si fos president d’aquest club renunciaria a la promo-

ció perquè per la gent que va al camp és molt difícil mantenir-se a Segona Catalana, més despeses
de la plantilla, desplaçaments i àrbitres, i a més a més segurament sofrir tota la temporada, i a Ter-
cera Catalana el Deltebre és un dels reis. A la Segona serà patir i patir. Jo comprenc a Carlos i a la
seva directiva que vulguin ascendir, doncs el caramel és molt llaminer, però la situació dels clubs ac-
tualment no és per tirar coets.

TORTOSA - JESUS CATALONIA, UN PARTIT AMB MORBOSITAT. Si el dissabte el Jesús hagués guan-
yat al Morell, el Tortosa encara tindria possibilitats de la promoció, però cap directiu es va dirigir al
Jesús a animar-los. O sigui que la sort d’aquesta temporada per a l’equip tortosí passava pel Jesús
Catalònia. I diumenge al Cata igual li falta un punt (complicat perquè perdent, tot i que baixe l’Ampos-
ta, se salvaria gairebé segur) però el Tortosa penso anirà a pels tres punts per acabar el tercer. Una
victòria del Jesús contra el Morell hagués donat opcions de promocionar al Tortosa. I ara... el diumen-

Amposta, J.i Maria, Tortosa, la Cava...tots en una categoria?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

ge la graderia estarà més plena, potser d’aficionats del Jesús que del Tortosa. Fonts autoritzades de la jun-
ta del Jesús em comenten: “nosaltres sortirem al camp amb el ganivet entre les dents, per puntuar“. I dic jo,
com ha de ser.

SEGONA CATALANA. JESÚS SALVAT, PERELLÓ QUASI SENTENCIAT. El que són les coses, La Cava que
era un dels favorits per a quedar en les primeres posicions, i estava a tres punts del descens la setmana
passada, però des d’aquesta jornada està salvat, i la Selva del Camp li ha donat un bany a la primera volta
3-0, i en aquesta en els últims minuts va remuntar un 2-0 i va guanyar 2-3. No va haver cap miracle a El Pe-
relló, sent justos, es perdrà la categoria per mèrits propis. ¿ Com es pot perdre guanyant 1-0? I a més, cre-
ant ocasions per a sentenciar el 2-0 quan el Gandesa no es jugava res. L’Alcanar en 33 jornades ha marcat
85 dianes, i els segons equips golejadors són el Morell i el Remolins-Bítem (66). Aquest equip va fer un fa-
vor al Jesús, guanyant al Roda. L’Ampolla va culminar l’èxtasi d’aquesta gran temporada en camp contrari
amb un 2-3, més no es pot demanar. El Roquetenc guanyava 0-2 i al final va perdre. Harry no va poder fer
un favor al seu ex equip, el Perelló, i ara deixarà el Roquetenc. No va poder salvar-lo, però ha fet una sego-
na volta digna. No el renoven ¿Per què?. És una llarga història, una vegada més mana el vestidor. Quan els
equips porten vàries jornades sense guanyar, de sobte arriba la victòria desitjada, és el que li va ocórrer
aquesta setmana al Gandesa, l’Ampolla i Remolins-Bítem. Tot dit, malgrat el miracle del Perelló que descen-
dirà, per a que això no ocorri ha de guanyar a Valls, que el Cambrils no guanyi a la Canonja i el Roda pergui
contra el Reddis. Jo els asseguro que el Roda o el Cambrils guanyaran un dels dos o els dos, allí els equips
s’ajuden, aquí cadascun defensa els seus interessos.
TERCERA CATALANA - QUINS DESCENDIRAN? L’Olímpic podria acompanyar al Villalba i Remolins-Bítem, i

per gols també baixaria l’Alcanar B, tot i que pogués guanyar, sempre i quan el Sant Jaume i el Pinell guan-
yessin els seus partits. Ja només falten definir-se els descensos, que al final seran quatre si no ascendeix el
Deltebre i tres si aquest supera l’escull de la promoció. Tot definit, el Camarles campió. Tretze gols, aques-
ta jornada sis de Marc Prades, a més de tres pals. Per què tanta inspiració? Ha marcat més en aquesta jor-
nada que en tota la campanya passada al Roquetenc que van ser set? Amb la qual cosa queda confirmat que
es van equivocar al deixar-lo marxar. L’última vegada que el Camarles va marcar un tempteig d’escàndol va
ser l’any de l’ascens a la 1a. Regional a la campanya 89/90. Deltebre i Batea depenien d’ells mateixos, i per-
dien només començar aquesta jornada, però el Deltebre va remuntar un partit que tenia costa amunt. Els ve-
terans Marc Baiges i De la Torre van remuntar el partit. Un gran matx on es va veure més emoció que en un
partit del Barça. Deltebre promocionarà amb Camp Clar o Hospitalet. El Batea va perdre per tenir una defen-
sa en quadre per lesions, i el davanter cada cop que arribava marcava, la temporada ha estat magnífica, a
una setmana del final fora del play off. Altres ho estan des de fa més campanyes, per exemple el Flix o l’Ull-
decona. La Sénia i l’Ametlla tenen alguna cosa en comú, a casa seva és molt difícil guanyar-los, i això que el
Corbera i l’Aldeana es van avançar, però els dos van sucumbir. A les meves apostes de la setmana passada
van haver molts errors i només dos encerts, les victòries del Pinell i Móra la Nova. Que dolent sóc. El Santa
Bàrbara es va salvar, potser gràcies a la incorporació de Roger que va donar ales a aquest equip. L’última
jornada, Alcanar-Olímpic, partit per a no dormir. Pinell-Horta, guanyarà el local. Algú ho dubta? Sant Jaume-
Camarles, el partit del morbo, serà el primer que perdrà el Camarles aquesta temporada fora. No serà un
empat. Guanyarà el local.

El Deltebre, a manca d’una jorna-
da, ha tornat a fer història. Set
anys més tard, llavors amb Juan-
jo Balfegó a la banqueta, tornarà
a jugar una promoció d’ascens
per a pujar de categoria. La
victòria a Ulldecona (3-4) i la de-
rrota del Batea contra el Flix (3-
5) així ho han propiciat. 
L’Ulldecona encara tenia op-

cions. Complicades però en te-
nia. Per això va sortir molt men-
talitzat. I Yassine, davant de la
passivitat defensiva visitant, va
fer l’1-0. El Deltebre no estava.
L’Ulldecona, amb joc fluid, sí. Pe-

nal absurd de Pep i 2-
0. Però el Deltebre va
reaccionar i, a més de
reclamar dos penals,
va empatar amb gols
de De la Torre. Partit
espectacular.  Marc
Baiges, en jugada de
tiralínies, va fer el 2-3,
ja a la represa. El juve-
nil Davi va marcar un gol gal.làc-
tic (3-3). El Deltebre es va que-
dar amb deu, però va saber
sofrir i va sentenciar en temps
afegit. Gran gol de Paco, en po-
sició complicada. 3-4. Celebra-

cions. Meritòria temporada i, tot
i arribar just de forces “i sense
futbol base”, s’ha assolit el pre-
mi. No oblidem al Batea, limitat
en defensa contra el Flix, per la
temporada feta. Revelació. 

El Deltebre jugarà la promoció
Va guanyar al camp de l’Ulldecona i amb la derrota del Batea

DARRERA JORNADA. 

En la jornada passada, el Mó-
ra la Nova va assolir la per-
manència en guanyar l’Alcanar
en partit de ‘final de Cham-
pions’. L’Horta, amb un triomf
agònic contra el Sant Jaume,
també es va salvar. Així com el
S. Bàrbara, a Móra d’Ebre. Pi-
nell va fer un pas ferm en
guanyar a Vilalba. Ara depén

d’ell. Si guanya està fora de
qualsevol perill. També si ho fa
el Sant Jaume. El problema és
si baixa el Perelló. La quarta
plaça per baix serà de des-
cens compensat. I si passa,
l’equip que l’ocupe dependrà
del Deltebre. L’Olimpic se la ju-
ga a Alcanar. Només li val la-
victòria. L’Alcanar amb un em-

pat evitaria el descens direc-
te. I llavors a esperar. Partit
dramàtic.

Si baixa el Perelló....
La quarta plaça per baix serà de descens, amb dependència de si puja el Deltebre

DARRERA JORNADA. DESCENS 

Tres equips amb
40 punts. Un d’ells,

l’Alcanar rebrà l’Olimpic
que en té 38. 

Descens en 90’
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PRÒXIMA JORNADA 
dijous 

Catalònia-Campredó 1-2
dissabte

J i Maria-Roquetenc (19.30 h)
Muntells-Xerta (16 h)
Arnes-Godall (18 h)
La Galera-Bot (18h)

Tivenys-S. Jaume (16 h)
Ginestar-la Cava (17.30h)

diumenge 
Ascó-Benissanet (17 h)

RESULTATS

33a jornada 4a catalana

Bot-Arnes 2-0

St. Jaume-la Galera

la Cava-Ebre E.      2-0

Campredó-Ginestar       3-1

Roquetenc-Catalònia  1-0

Benissanet-Jesús i Maria 1-0

Xerta-Ascó 1-4

Muntells-Godall              2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      31 121 19 86

2. Campredó  32 89 39 72

3. Ginestar    31 85 33 64

4. Roquetenc  31 81 42 61

5. Tivenys     31 76 46 56

6. Catalònia   32 64 45 53

7. Benissanet 31 52 59 51

8. Arnes        31 50 40 49

9. Ascó        31 83 67 49

10. la Cava   31 53 58 41

11. Ebre E    32 36 58 37

12. Bot        30 56 66 36

13. J Maria   31 55 65 35

14. la Galera  30 27 41 30

15. Xerta      31 43 101 18

16. S. Jaume 29 15 115 8

17. Muntells  31 27 119 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

30a jornada 

Vilafranca-Valls 5-0

C. Clar-Suburense   4-0

Tortosa Ebre-S. Andreu  2-0

Gladiador-Levante  2-5

Molins-Fontsanta  0-2

Santboià-Olerdola  3-2

Vilanova-Riudoms  5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 82 28 76

2. Tortosa 100 34 75

3. Molins 96 48 61

4. C. Clar 106 45 61

5. Valls 70 49 54

6. Vilanova 58 49 48

7. Santboià 66 64 48

8. F. Vilafranca 54 45 45

9. S. Cugat 60 56 42

10. Levante 43 52 40

11. S. Andreu 59 75 37

12. Suburense 49 59 35

13. Riudoms 47 74 25

14. Olerdola 50 93 17

15. Gladiador 38 128 9

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

26a jornada 

Montserratina-Begues 5-0

la Cava-Icomar   3-1

Vallirana-Borges  2-2

S. Sadurní-Pla sus

Monjos-Vinyets 0-3

Ulldecona-Quintinenc 3-0

Cunit-Gavà 9-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Ulldecona 138 19 69

2. Montserratina 171 21 69

3. la Cava 146 19 66

4. Icomar 112 22 62

5. Begues 87 53 47

6. Cunit 99 73 41

7. S. Sadurní 48 66 31

8. Pla 60 105 29

9. Quintinenc 48 69 26

10. Vinyets 56 107 26

11. Monjos 52 77 26

12. Vallirana 34 91 15

13. Borges 60 201 14

14. Gavà 17 202 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Campió: Amposta

Aldeana-Catalònia
Rapitenca-Perelló
Vinaròs-Roquetenc
Tortosa-Ulldecona
La Cava-la Sénia

Filrey R. Bítem-Amposta
Canareu-Alcanar

La Sénia i J. i Maria 
descansen

RESULTATS

29a jornada 

Alcanar i Catalònia descansaven

Amposta-Canareu 4-0

Perelló-Aldeana 2-5

J. i Maria-Filrey R. Bítem 4-1

Ulldecona-Vinaròs 5-4

la Sénia-Tortosa    3-1

Roquetenc-Rapitenca

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Amposta 79 25 6 2

2. Vinaròs 65 29 5 5

3. Aldeana 94 41 4 8

4. Alcanar 55 46 4 2

5. Rapitenca 56 45 3 9

6. Ulldecona 63 44 3 8

7. la Sénia 67 75 3 2

8. Tortosa 55 61 2 8

9. Roquetenc 44 58 2 7

10. Filrey R. Bítem 50 91 2 7

11. Jesús i Maria 43 66 2 6

12. Canareu 36 57 2 1

13. Perelló 32 77 12 

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Flix-la Sénia (17 h)
Rem. Bítem-Ulldecona (18.30 h)

diumenge 
Aldeana-Vilalba (17.30 h)
S. Bàrbara-Batea (18 h)
Alcanar-Olimpic (17 h)

Corbera-Móra la Nova (17 h)
Deltebre-l’Ametlla (17 h)

Sant Jaume-Camarles (17 h)
Pinell-Horta (17 h)

RESULTATS

33 jornada, Tercera catalana  

Vilalba-Pinell 0-2

la Sénia-Aldeana 4-2

Batea-Flix 3-5

Olimpic-S. Bàrbara 0-2

Móra Nova-Alcanar 4-2

L’Ametlla-Corbera 4-1

Ulldecona-Deltebre 3-4

Camarles-R. Bítem 13-0

Horta-S. Jaume 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 33 88 34 75

2. Deltebre 33 58 30 64

3. Batea 33 87 62 60

4. Flix 33 67 46 57

5. Ulldecona 33 68 42 55

6. Corbera 33 70 59 53

7. Aldeana 33 53 57 47

8. la Sénia 33 66 50 46

9. S. Bàrbara 33 52 53 45

10. l’Ametlla 33 62 57 45

11. Horta 33 44 54 44

12. Móra Nova 33 61 59 44

13. Pinell 33 55 61 40

14. S. Jaume 33 44 72 40

15. Alcanar 33 44 55 40

16. Olimpic 33 62 62 38

17. Vilalba 33 34 84 28

18. Rem. Bítem 33 30108 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
divendres  21h

Rem. Bítem-la Selva
dissabte  

L’Ampolla-Calafell (17 h)
diumenge 

Valls-Perelló (17 h)
Roda Berà-Reddis (17 h)

Roquetenc-la Cava (17 h)
Canonja-Cambrils (17 h)
Morell-Alcanar (17 h)

Tortosa-Catalònia (17 h)
Gandesa-Vilaseca (17 h)

RESULTATS

33 jornada, Segona catalana

Perelló-Gandesa 1-2

Reddis-Valls 0-1

Rem. Bítem-Roda Berà2-0

la Cava-la Selva 2-3

Cambrils-Roquetenc 4-2

Alcanar-Canonja 2-1

Catalònia-Morell 0-1

Calafell-Tortosa 0-4

Vilaseca-l’Ampolla 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 33 64 21 72

2. Morell 33 66 30 67

3. Tortosa 33 64 35 61

4. Valls 33 55 40 60

5. Alcanar 33 85 58 57

6. Ampolla 33 57 43 55

7. Gandesa 33 49 45 52

8. Rem. Bítem 33 66 46 50

9. Vilaseca 33 51 42 47

10. la Cava 33 47 46 46

11. Canonja 33 50 48 44

12. Catalònia 33 55 49 43

13. Roda Berà 33 41 45 40

14. Cambrils 33 46 49 38

15. Perelló 33 48 65 37

16. la Selva 33 44 89 21

17. Roquetenc 33 30 73 18

18. Calafell 33 30124 13

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

El Deltebre, amb la seua
victòria i la derrota del
Batea, va assegurar la
segona plaça i jugarà la
promoció d’ascens.

Promoció
PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens: Cornellà,

Muntanyesa, Europa i Terrassa

Salvat de la compensació: Vilassar:

Baixen a 1a Catalana: Santboià,

Rapitenca i Gramanet.

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 38 22 7 9 58 40 73
2. Muntanyesa 38 21 10 7 61 31 73
3. Europa 38 20 9 9 52 29 69
4. Terrassa 38 20 9 9 52 29 69
5. Rubí 38 21 6 11 59 36 69
6. Ascó 38 19 11 8 53 40 68
7. Palamós 38 16 13 9 62 53 61
8. P. Mafumet 38 16 9 13 45 37 57
9. Santfeliuenc 38 16 9 13 46 41 57
10. Manlleu 38 13 11 14 39 39 50
11.  Figueres 38 11 14 13 51 52 47
12. Cerdanyola 38 10 16 12 52 58 46
13.  Vilafranca 38 12 8 18 41 50 44
14. Masnou 38 11 11 16 36 46 44
15. Gavà 38 12 6 20 43 52 42
16. Castelldefels 38 10 12 16 46 51 42
17. Vilassar 38 11 9 18 35 49 42
18. Santboià 38 10 10 18 47 54 40
19. Rapitenca 38 7 10 21 31 67 31
20. Gramanet 38 4 6 28 25 77 18 

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió 

Gavà-Santboià 2-1
Castelldefels-Cornellà 1-2
Europa-Masnou 0-2
Cerdanyola-Terrassa 2-3
Manlleu-Rapitenca 1-0
P. Mafumet-Palamós 3-0
Figueres-Vilafranca 4-0
Ascó-Gramanet 1-0
Rubí-Santfeliuenc 6-0
Muntanyesa-Vilassar 2-0

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge 12 h.
Andorra-Balaguer
V. Alegre-Tàrrega
Vilanova-Torreforta
Marianao-Amposta

Viladecans-Torredembarra
Horta-Igualada

Alpicat-Tecnofutbol
Almacelles-Catlla

J. i Maria-Martinenc (dis16.30 h)

33 jornada, Primera catalana

Balaguer-Almacelles 0-2

Tàrrega-Andorra 3-1

Torreforta-V. Alegre 1-0

Amposta-Vilanova 0-0

Torredem.-Marianao 1-1

Martinenc-Viladecans 1-1

Igualada-J. i Maria 5-0

Tecnofutbol-Horta 0-1

Catllar-Alpicat 1-3

Primera catalana

Celebracions del Deltebre, al camp de l’Ulldecona, en acabar el partit. 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 33 65 37 66

2. Viladecans 33 51 33 61

3. Torreforta 33 62 42 59

4. Tàrrega 33 42 35 56

5. Horta 33 54 39 50

6. Igualada 33 51 49 47

7. Almacelles 33 50 44 47

8. Torredembarra 33 37 37 45

9. Tecnofutbol 33 37 37 42

10. Vilanova 33 39 32 40

11. Catllar 33 37 48 40

12. Amposta 33 44 48 39

13. Andorra 33 50 64 38

14. Balaguer 33 33 52 38

15. Marianao 33 37 41 37

16. Vista Alegre 33 40 51 36

17. Alpicat 33 36 55 36

18. Jesús i Maria 33 51 73 33
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Nova edició del torneig Avatars
Cup 2014, torneig
Internacional. Aquest cap de
setmana a Bítem i a l’Ametlla en

categoria benjamí (Bítem) i en
aleví (L’Ametlla). El 7 de
juny a l’Aldea (categoria infan-
til).

Avatars Cup 2014
TORNEIG INTERNACIONALAQUEST CAP DE SETMANA

El tècnic calero Alex Gómez
ha viscut les darreres setma-
nes noves experiències, a
Aràbia Saudí i Colòmbia. “En
aquest segón país, he realit-
zat tasques de coordinador i
supervisor de 30 entrena-
dors locals del projecte
40x40 promogut x Avatars i
el govern Bogotà”.
Del futur, l’extècnic del

Kitchee, deia que “en
aquests moments estic bus-
cant i treballant per tenir una
altra oportunitat per anar a
entrenar o coordinar algun
equip, però m'ha d'agradar
la proposta. Ha hagut alguna
cosa, però, fins ara, no m'ha
convençut. De moment,
esperaré”, comentava Àlex
Gómez.

Alex Gómez, al projecte 40x40
A COLÒMBIA I ARÀBIA SAUDI

El nucli de tecnificacio
Priorat-Tortosa Ha participat
amb Daine Cordero i Carla
Montañez a -48k, Marc

Castella, Jordi Borrell i
Cristofol Dauden a -66k.
Daine Cordero queda sete-
na. 

Cursa del Llop
Aquest cap de setmana, es
disputarà la Cursa del Llop,
organitzada per l'Associació
que porta el mateix nom.
Dissabte es disputaran tres
etapes; la primera d'elles
serà la de bicicleta de carre-
tera, que sortirà a les 7.15 i
passarà per Roquetes,
Benifallet, Rasquera, Móra la
Nova, Serra d'Almos (inici
tram llarga), Guiaments,
Capçanes, Marçà, La Torre
de Fontaubella, Colldejou,
Tivissa (final tram llarga),
Móra d'Ebre, Benissanet,
Miravet, Pinell de Brai, Xerta
i Roquetes. Per a l'ocasió
s'han preparat dos circuit;
un de llarg de 170 quilòme-
tres, que serà puntuable per
al Circuit de Catalunya de
Marxes Cicloturistes de
Llarga Distància, i un altre
de curt de 116. 
Seguidament, la següent
etapa serà la cursa de mun-
tanya del riu al mar, que sor-
tirà des del pavelló firal de
Tortosa a les 14.40, i cons-
tarà de 32 quilòmetres, pas-
sant per l'Alentar, Pouet de
l'Amorós, Camí de Fullols, B.
de Sant Pere i l'Ampolla. 
Per finalitzar la primera jor-
nada, els participants agafa-
ran el caiac de mar per

cobrir 16 quilòmetres, des
del Nàutic de l'Ampolla
(18.40) fins a la platja de
Riumar, a la desembocadura
de l’Ebre. Diumenge, es rea-
litzarà una altra intensa jor-
nada, amb la quarta etapa
(6.00) amb caiac de riu, que
transcorrerà de Jesús i
Maria fins a l'embarcador de
Tortosa, després de recó-
rrer 24'6 quilòmetres. 
Després, arribarà l'etapa
més mítica de la Cursa del
Llop, la Mitja Marató-Pujada
a Caro, que arribarà a la
seva 22a edició i portarà als
corredors des Roquetes
(sortiran a les 10.15), fins
Caro. Finalment, la prova
conclourà amb la sisena
etapa, la 'Travessa del Port'
amb BTT. La sortida d'a-
questa etapa es donarà des
del Restaurant Esquirol
(Caro), a les 13.30, i per a
l'ocasió s'han preparat dos
circuits, de 90 i 70 quilòme-
tres. El circuit llarg passarà
per la Mola de Catí,
Terranyes, Horta de Sant
Joan, Montsagre d'Horta,
Paüls i Tortosa, i el curt per
la Mola de Catí, Terranyes,
Prat de Comte, Paüls i
Tortosa.

El Club Bitlles la Galera s’ha
proclamat campió de
Catalunya. 
Dos anys després, revalida
el títol. Va ser diumenge a
Castelar del Vallès on es van
concentrar campions i sub-
campions de cada territorial
i on, una vegada disputada la
fase prèvia, quedaven cinc
equips i d’aquests sortia el
campió. 
Els galerencs van fer la

millor puntuació i van endur-
se el campionat. L’altre
representant ebrenc fou el
CB Amposta. 
Els jugadors de l’equip de la
Galera van ser els següents:
Vicent Albiol, Joan Lleixà,
Joan Josep Ferreres, Jordi
Gilabert i Gerard Albiol. 
Han tornat a fer història en
aquest esport, a la Galera, a
l’Ebre i a nivell de Catalunya,
sent els campions.

El Camarles, campió de la Tercera catalana, va viure una jornada de reconeixement diumenge, abans del partit contra el R. Bítem B.
Jugadors campions de la temporada 78/79 (ascens a Segona regional) i de la 89/90 (ascens a Primera) van rebre el passadís per joves
dels planters del club i també una bufanda i un pin de l’entitat. Posteriorment, el primer equip del Camarles va golejar per 13-0 al R.
Bítem, amb sis gols de Marc Prades que es consolida com a pichichi del grup. FOTO: SILAGO.

El CB la Galera, campió de Catalunya

El CF Camarles fa un reconeixement als equips campions

BITLLES

El campionat de Catalunya va reunir 150 atletes de tota
Catalunya representants de diversos clubs. La representació
ebrenca va tenir una actuació molt destacada, en especial el
Club Twirling Ulldecona que va obtenir medalla en gairebé
totes les categories a les que va participar. 150 atletes de 15
clubs, van participar dissabte al Campionat de Catalunya de
Twirling a Tortosa. En categoria sènior femenina l'atleta
d'Ulldecona Laia Diaz va pujar a la part més alta del podi,

seguida de Lorena Cases de Tortosa i Widette et Tibary de
l'Atmella de Mar. En categoria sènior masculina l'ulldeconenc
Sergi Catalan va obtindre la primera posició; Marc Hierro i
Didac Roman van ocupar la segona i tercera plaça respectiva-
ment. En la modalitat d'equips, el Club Twirling Ulldecona es
va endur el triomf, així com 24 podis de 26 possibles. A més
Laia Diaz i Erika Mayor van ser les dos primeres classificades
en la modalitat de dos bastons. Bona organització del Club
Twirling Tortosa en un any d’aniversari i també de comiat de
Joan Mompel, el president que ha dedicat, juntament amb la
seua família, tota la vida a aquest esport. 

Campionat de Catalunya

TWIRLING

JUDO. EUROPA CUP
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS 2 PERSONES

• Patates palla
• 2 baldanes
• Una Ceba
• 2 ous d’ànec
• 2 Tomates triturades
• Sal 
• Oli

PREPARACIÓ:

Necessitarem un motllo rodó on anirem posant els
ingredients per capes, primer la tomata sofregida
amb la ceba, després el farcit d’una baldana, al da-
munt hi posarem l’ou d’ànec cuit a l’estil poché i al
damunt de tot un bon grapat de patates palla. Si no
tenim ous d’ànec podem utilitzar de gallina i si no el
voleu fer poché, podeu fregir-lo.

«Primentons i Tomates»
Avui: Tamboret

TAMBORET AMB BALDANA

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
La nuvolositat minvarà de matinada fins a deixar el cel poc o mig ennuvolat en gene-
ral durant el matí. Tot i així, a partir del final del matí creixeran nuvolades a punts de
muntanya que al llarg de la tarda deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot a
la meitat nord del país. Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà entre
molt ennuvolat i cobert.

Precipitacions
Al terç sud se n'esperen de matinada de febles i disperses que a partir de migdia min-
varan. A partir de mig matí s'iniciaran ruixats a punts de muntanya de la meitat nord.
A partir de migdia, els ruixats seran més freqüents i també cauran a d'altres punts del
terç nord, de la Catalunya Central, i del litoral i prelitoral central. Seran entre febles i
moderats, sovint acompanyats de tempesta i és possible que localment de calamarsa.
Les quantitats de precipitació acumulada seran entre minses i poc abundants.
Puntualment a la tarda seran fortes i puntualment abundants.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més baixes al terç oest, men-
tre que a la resta del país baixaran lleugerament o puntualment de forma moderada.
Es mouran entre els 1 i 6 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, entre els 7 i 12 ºC
a la depressió Central i el prelitoral i entre els 11 i 16 ºC al litoral. Les temperatures
màximes seran similars. Oscil·laran entre els 15 i 20 ºC al Pirineu, localment més bai-
xes al vessant nord, entre els 18 i 23 ºC al Prepirineu, i entre els 20 i 25 ºC a la resta,
tot i que puntualment seran més altes a Ponent i a les terres de l'Ebre.

Visibilitat
Serà entre bona i regular, amb algunes boires i boirines a punts de l'interior fins a pri-
meres hores del matí. Al vessant nord del Pirineu, la visibilitat serà regular o dolenta.

Vent
De matinada i al final del dia, el vent serà fluix i de direcció variable. Al llarg del matí,
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud al litoral i la meitat est, i de
component oest a la resta del país. Independentment, fins a migdia bufarà mestral
entre fluix i moderat amb cops forts al terç sud, i al nord de l'Empordà bufarà tramun-
tana al llarg del dia entre fluixa i moderada, amb algunes ratxes fortes a l'inici i
final del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 15°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126   

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hi ha moltes perspectives de guanys econò-
mics extres, però has de procurar  conduir-te
amb cautela  i no deixar-te portar per impul-
sos gastadors.   

Taure
20/4 al 19/5

En moltes de les coses que estàs fent , es dona-
ran resultats molt prometedors. Però has de
mostrar una ment més oberta i tenir en compte
les opinions dels altres.  

Bessons
20/5 al 21/6

Si has tingut problemes amb algun germà o veí,
aquesta és la teva oportunitat per reconciliar-te,
no esperis més i crida'l per telèfon o entrevista't i
resol-lo tot.  

Cranc
22/6 al 21/7

No t'inquietis per un comentari insidiós
que pot arribar a les teves oïdes ,
rebutja'l i pren-lo  com  una simple
heroïna.

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les aparences ni creguis
tot el que et diguin, el cerciorar-te de
els coses et salvarà de molts esdeveni-
ments desagradables.   

Verge
23/8 al 21/9

Si et sents molt  ansiós, acudeix  al metge ,
perquè sàpigues què és el que et succeeix, si
et descuides , una cosa senzilla es pot  tornar
més seriosa.     

Balança
22/9 al 22/10

En ocasions, ets tu mateixa el que et creguis
situacions negatives , de vegades  , per no
saber dir no i en altres ocasions , pels teus
eterns dubtes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Abans d'entrar a l'acció asseu-te i acla-
reix els teus dubtes, d'aquesta forma
,ningú no podrà enganyar-te ni manipu-
lar-te 

Sagitari
21/11 al 21/12

No rebutgis proposades per un primer impuls
,no perdràs res amb explorar noves possibili-
tats , estudia-les i desprès decideix el que cre-
guis que és el que més et convé.

Capricorn
21/12 al 19/01

Manté en ordre tots els teus papers, perquè
no et prenguin per sorpreses les presses, si
has de realitzar un tràmit . La situació donarà
un gir al teu favor.     

Aquari
20/1 al 18/2

Posa en marxa no solament la teva intuïció,
sinó també la experiència, ara les necessi-
taràs més que abans. No perdis el temps ni
la energia en coses que no estiguin clares .

Peixos
19/2 al 20/3

No et deixis pressionar  per persones caprit-
xoses i menys encara, si pretenen obligar-te a
fer coses que no pots o que simplement no
vols.  



DIVENDRES 30 DE MAIG DE 2014 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/mes Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,

tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en
àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-

patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   
Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTORÑ

TREBALLÑ

DIVERSOSÑ

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock
y subgeneros:
Prog, psych,

heavy,
etc...Tasamos y
recogemos a
domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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La primera d’aquestes troba-
des, la de Corals de
Secundària, va tenir lloc el
passat dimecres 14 de maig
de 2014 a l’Auditori Felip
Pedrell i va comptar a més,
amb la presència de la
Consellera d’Ensenyament
l’Hbl. Sra. Irene Rigau, qui va
agrair la feina del professo-
rat i va declarar que la músi-
ca continuarà estant present
a les escoles.
Hi van participar les corals
dels Instituts Sòl de Riu
d’Alcanar, de l’Institut Escola
Daniel Mangrané de Jesús,
Institut Mare de Déu de la
Candelera de l’Ametlla de
Mar, també va participar
l’Institut Blasco Ibáñez de
Cullera a València i l’Institut
Seròs de Lleida, mostra d’a-
quest sentit de terra de cruï-
lla que ens caracteritza. En
aquesta actuació es va
estrenar la cançó 1714,
amb música d’Óscar

Peñarroya i lletra de Maria
Ojuel, composta per comme-
morar els actes del
Tricentenari.
Continuant amb les actua-
cions, el dissabte 17 de
maig va tenir lloc la trobada
d’escoles de música, amb la
participació de les escoles
de La Lira Ampostina
d’Amposta, l’Escola Manel
Martines i Solà de Jesús,
l’Escola municipal de música
“Joan Lamote de Grignon”
de Tortosa, l’Escola de músi-
ca de l’Ametlla de Mar,
l’Escola de música de la
Diputació de Tortosa i
l’Escola de Música de la
Sènia.
Durant aquella setmana  es
va fer la Trobada de conjunts

instrumentals d’Instituts amb
la participació de l’Institut de
Camarles, l’Institut de
Roquetes, l’Institut de
Tecnificació d’Amposta i
l’Institut de Deltebre. 
A més també s’ha celebrat la
XIII Trobada de corals de
primària on han participat
l’Escola Mestre Marcel·lí
Domingo, l’Escola Soriano
Montagut, l’Escola Mestre
Agustí Barberà, l’Escola
Miquel Granell, l’Escola de
Remolins, el Col·legi de la
Consolació, l’Institut Escola
Daniel Mangrané, la ZER Riu
i Serra, l’Escola 21 d’Abril,
l’Escola Cinta Curto, l’Escola
de la Mercè, l’Escola
Sagrada Família i  l’Escola
Ferreries.

Aquestes trobades han
permès visualitzar la concre-
ció de tot un procés de tre-
ball acurat i molts cops
voluntari que es realitza a
favor de la formació integral
de l’alumnat, conscients que
la pràctica musical aporta
molts beneficis i facilita la
cooperació, la convivència
social i millora l’ambient
escolar entre altres aspec-
tes. A més, es pretén d’una
banda reconèixer i fer difusió
del treball realitzat i  per l’al-
tra donar als alumnes l’opció
de poder actuar en un entorn
com el de l’Auditori Felip
Pedrell, i a més davant de
molts companys d’altres
escoles compartint amb ells
la seva feina.

Ebre `ona 2014

Des dels serveis territo-
rials del Departament
d’Ensenyament a les
Terres de l’Ebre amb la
col·laboració del CRP del
Baix Ebre, l’Ajuntament
de Tortosa i la Diputació
de Tarragona a l’Ebre,
s’ha celebrat aquest mes
de maig el primer cicle
de trobades musicals sota
el títol d’Ebre ona que ha
comptat amb la participa-
ció de prop de mil alum-
nes provinents d’escoles,
instituts, escoles de músi-
ca i del conservatori de la
Diputació.

Trobada de corals de secundària

PARTICIPACIÓ DE PROP DE MIL ALUMNES PROVINENTS D’ESCOLES, INSTITUTS, ESCOLES DE MÚSICA I DEL CONSERVATORI DE LA DIPUTACIÓ

ACTUALITAT

REDACCIÓ
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