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Terres de l’Ebre. ERC-Tortosa ha presentat,
aquesta setmana, el programa per al mandat
2015-2019.                                                     P4

Esports. El Likhwiya de Doha, de Laudrup i
Gerard Zaragoza, és el campió de la lliga de
Qatar. P14

Terres de l’Ebre. Jesús Massip, Creu Sant Jordi
2015, en reconeixement a la seua dedicació a la
Cultura.                P6
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L’Agrupació de Penyes i Comissions taurines de les Terres de l’Ebre ha convocat a tots els aficionats als bous
a Amposta, diumenge a les 11 del matí, per a “reivindicar la NOSTRA FESTA, i fer veure que la unió fa la força”.
Les darreres setmanes han estat frenètiques, reunions amb la immensa majoria de pobles, amb penyistes,
amb aficionats en general, “era important moure a tothom, els bous els disfrutem tots, des del que només va
a berenar fins al més taurí”. Es preveu una concentració mutitudinària. P3

‘Defensem la
nostra Festa!’

El programa de TVE, a l’Ametlla de Mar

Un dels programes televisius revelació a l’Estat espanyol, el con-
curs culinari de Televisió Espanyola ‘Masterchef’ va tindre a la
seua última edició, aquest dimarts, una localització de les Terres
de l’Ebre. Els protagonistes de l’espai van viatjar fins a l’Ametlla de
Mar, on van conèixer de prop el procés que segueix l’empresa ton-
yinera Balfegó de com fan l’especejament de les tonyines roges.

P3

‘Masterchef ’ calero

Manifestació multitudinària diumenge a Amposta  Ruben Cortada, ‘Faruk’ a la sèrie

Aquesta setmana ha començat la segona temporada de la serie ‘El
Principe’ a Tele5. Un dels seus protagonistes, Ruben Cortada,
‘Faruk’ té un apartament a la Ràpita, en el que ha passat la
Setmana Santa. Com és normal, pel prestigi que ha adquirit en la
primera temporada, va revolucionar la localitat amb la seua
presència. P3

‘De la Ràpita a El Principe’
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Volem donar les gràcies a tots i totes aquelles perso-
nes que han participat en el nostre "Especial Sant
Jordi". Especial pel fet que "vatros" sou els PROTAGO-
NISTES, "vatros" opineu i aconselleu... i això, ens
agrada! Amics des del Montsià, la Terra Alta, la
Ribera d'Ebre i el Baix Ebre ens han ajudat aconse-
llant-nos quin ha estat el llibre que més els ha "impac-
tat", agradat o sorprès... Apropar-se a la lectura és
apropar-se a la cultura i, com diu l'amic Eduardo
Sanchez: "He llegit dos axiomes (proposició indiscu-

tida, admesa per tothom) en una revista peruana en
què hi estic totalment d'acord. Són aquests: El poble
que llegeix és un poble culte, i un poble culte és un
poble lliure". Les tradicions també formen part del
nostre ADN. Diumenge concentració amb els amants
de la festa dels bous, a Amposta, amb persones vin-
gudes de tot l'Estat. I no podem oblidar que demà
dissabte tenim una cita amb la Plataforma en
Defensa de l'Ebre per defensar el nostre Riu. Cap de
setmana de reivindicació. 

Editorial

Cap de setmana de reivindicació ebrenca

Comunicat d’ERC la Ràpita:
Esquerra la Ràpita es posa a disposició de
la ciutadania per aconseguir ‘el poble que
ens mereixem’.
Esquerra la Ràpita ha presentat l’eslògan
de la campanya electoral per a les prope-
res Eleccions Municipals del 24 de Maig:
Fem-ho per la Ràpita deixa clar que ‘el prin-
cipal objectiu d’Esquerra és posar-nos a
disposició del poble de la Ràpita perquè
puguem aconseguir, els propers anys, el
poble que volem i que ens mereixem, per-
què el nostre futur passa per la implicació
de tots’ – ha explicat Josep Caparrós, can-
didat a l’alcaldia.
Esquerra aposta per la implicació ciutada-

na per assolir la força que permeti el nou
Govern municipal treballar per millorar el
benestar de la ciutadania rapitenca, perquè
‘estem convençuts de les potencialitats
que tenim els rapitencs per a construir tots
junts la millor Ràpita, amb un futur més
pròsper econòmicament, més just social-
ment i més net políticament’ –ha valorat
Caparrós.
En aquest sentit, Esquerra també està dis-
senyant el nou programa electoral amb les
propostes d’institucions, entitats i associa-
cions de la Ràpita que estant fent arribar
als republicans mitjançant les trobades que
s’estan duent a terme des del passat mes
de gener.

‘Fem-ho per la Ràpita’

ACTUALITAT

La convocatòria d’art públic i  instal·lacions a espais singulars
XYZ, impulsada per Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre, proposa
una intervenció artística de gran format en un dels espais més
peculiars i fràgils del Delta de l’Ebre: la platja del Trabucador, un
braç de sorra de set quilòmetres de longitud que uneix la penín-
sula de la punta de la Banya amb el Delta i que exerceix de barre-
ra protectora de la Badia dels Alfacs. Es tracta de la segona edi-
ció del XYZ, que va nàixer el 2012 amb una proposta d’interven-
ció al pont penjant d’Amposta, i que aquesta vegada pretén inter-
venir en un espai natural i verge, delimitant un tram del
Trabucador de 240,83 metres de longitud i 123 d’amplada dins
les coordenades 40.618369-0.73321, situat dins el terme muni-
cipal de Sant Carles de la Ràpita.

Es tracta d’una convocatòria oberta a artistes de tot l’Estat que
tenen de termini per presentar les seues propostes fins al 14 de
maig. A partir d’aquí, un jurat format per Ignasi Aballí (artista),
José Carlos Suárez (crític d’art i professor de la Universitat Rovira
i Virgili) i Francesc Vidal (director del Parc Natural del Delta de
l’Ebre), assistit per Antònia Ripoll i Eva Cajigos (directores de XYZ)
seleccionarà un màxim de 6 projectes. Les obres seleccionades
s’exposaran a Lo Pati, a Amposta, i a un espai encara per deter-
minar de Sant Carles de la Ràpita entre el 30 de maig i el 6 de
juny, amb l’objectiu de fomentar un procés de participació ciuta-
dana per tal que sigui el públic qui esculli l’obra guanyadora. La
intervenció en l’espai està previst que es realitzi el dissabte 4 de
juliol, en plena temporada turística, i en un moment en què el
Trabucador rep molts visitants.

XYZ és un projecte artístic innovador que pretén connectar l’art
contemporani amb la ciutadania a través d’intervencions artísti-
ques de gran format en espais públics, urbans i naturals de les
Terres de l’Ebre. És una iniciativa de Lo Pati – Centre d’Art de les
Terres de l’Ebre, dirigida per Antònia Ripoll i Eva Cajigos, que
compta en aquesta segona edició amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, el Museu de les Terres
de l’Ebre, el Parc Natural del Delta de l’Ebre l’Escola d’Art i
Disseny d’Amposta (Esardi). Entre els objectius cal destacar el de
generar un espai de comunicació i experimentació entre l'art con-
temporani i la ciutadania, posar en relleu l’important patrimoni cul-
tural i natural de les Terres de l’Ebre i fomentar la relació de l’art
contemporani amb la sostenibilitat dels espais naturals.

La dotació per al projecte seleccionat és de 4.000 euros i l’artis-
ta guanyador haurà de desmuntar la instal·lació en cas que no
sigui biodegradable.

Intervenir artísticament un tram de la
platja del Trabucador

ACTUALITAT

La nova manera de mirar la televisió que
s’està implantant a poc a poc a tot arreu,
l’anomenada «televisió a la carta», ja és
una realitat al territori. Canal Terres de
l’Ebre disposa d’aquest servei des de fa
mesos i comença a créixer el seu con-
sum.
Prement el «botó roig» de qualsevol Smart
TV, ja es pot veure a qualsevol hora del
dia una bona part dels continguts de la
televisió ebrenca. La “televisió a la carta”,
permet veure un programa concret en el
moment del dia que es vol, però aquest
servei encara és poc conegut perquè
només la poden gaudir les persones que
ja han adquirit una televisió intel·ligent (un
‘smart tv’), i que a les Terres de l’Ebre no
arriben encara als 3.000 aparells. 

Canal Terres de l’Ebre ja disposa de ‘TV a la carta’

ACTUALITAT

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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L’Agrupació de Penyes i
Comissions taurines de les
Terres de l’Ebre ha convo-
cat a tots els aficionats als
bous a Amposta a les 11
del matí per a “reivindicar la
Nostra Festa, i fer veure
que la unió fa la força”.
Les darreres setmanes han
estat frenètiques, reunions
amb la immensa majoria de
pobles, amb penyistes, amb
aficionats en general, “era
important moure a tothom,
els bous els disfrutem tots,
des del que només va a
berenar fins al més taurí. No
només ens hem de recordar
de la nostra festa els dies
abans de festes, potser lla-

vors ja fem tard. Els bous
s’han de defensar tots els
dies però sobretot el diu-
menge 19 d’Abril a
Amposta, allí estaran posa-
des totes les mirades. Un
fracàs pot ser la pèrdua de
tot”.
La manifestació s’iniciarà a
les 11 tot i que a partir de
les 9 hi haurà l’arribada de
diferents ramaderies amb
els seus “mansos” els quals
donaran alguna volta per les
zones pròximes al pavelló
d’Amposta. Serà a partir de
les 11 quan començarà el
plat fort de la jornada, la
capçalera de la manifesta-
ció hi seran presents uns
bous inflables i un grup de
batucada, després la
presència de l’Agrupació de
Penyes i Comissions tauri-
nes de les Terres de l’Ebre,
al seu darrere anirà una pan-

carta portada per nens i
nenes, ja que ells són el
futur, i per tots els pobles,
comissions, penyes i aficio-
nats que voldran participar
d’aquesta festa. També hi
participaran els amics dels
cavalls de les Terres de
l’Ebre als quals l’Agrupació
els vol donar les gràcies pel
seu esforç i, com no, hi
haurà la participació de dife-
rents xarangues, batucades
i colles de dolçainers que
voluntariament prendran
part en l’acte. I per tancar la
manifestació hi estaran pre-
sents els ramaders amb els
seus camions i els seus
mansos que també partici-
paran de la festa.
A la plaça de l’Ajuntament
es llegirà el manifest per
part de Santi Albiol i
Joaquim Martí per a poste-
riorment actuar Guardet lo

Cantador i Carlos
Valldeperez amb una cançó
dedicada a les Terres de
l’Ebre i als bous en especial.
“Ha de ser una jornada on
ha de predominar el civisme

i la festa. La festa dels bous
esta més viva que mai i així
s’ha de demostrar. VISCA
LES TERRES DE L’EBRE,
VISCA CATALUNYA I VISCA
ELS BOUS”. 

Diumenge, a Amposta, la Unió farà la Força

Els aficionats als bous
tenen diumenge 19
d’Abril, ‘una cita amb la
historia’.

Manifestació per reivindicar ‘la Nostra Festa’, en una jornada que es preveu ‘històrica’:  “els bous s’han de defensar sempre”

REDACCIÓ

Un dels programes televi-
sius revelació a l’Estat
espanyol, el concurs culina-
ri de Televisió Espanyola
‘Masterchef’ va tindre a la
seua última edició, aquest
dimarts, una localització de
les Terres de l’Ebre. Els pro-
tagonistes de l’espai van
viatjar fins a l’Ametlla de
Mar, on van conèixer de
prop el procés que segueix
l’empresa tonyinera Balfegó
de com fan l’especejament
de les tonyines roges. A
més de visitar el port de la
Cala, els cuiners concur-
sants van anar fins a les ins-
tal·lacions de l’empresa, on
van presenciar una demos-
tració del ronqueo. No és
l’únic rodatge que aquests
dies té la seua atenció a les

Terres de l’Ebre. Entre
dimarts i dimecres, la zona
del Trabucador, al Delta,
està sent localització per al
rodatge d’un anunci, amb
un cotxe d’una marca
espanyola com a protago-
nista. El rodatge s’està
duent a terme amb estric-
tes mesures de confidencia-

litat perquè no transcendis-
ca el model del vehicle, que
possiblement correspondria
a la marca Seat. Segons
fonts del Parc Natural, en
els últims mesos, les peti-
cions per a rodatges al
Delta han experimentat un
augment. (Ebredigital)

‘Masterchef ’ visita l’Ametlla 

La Plataforma en Defensa
de l’Ebre ja ho té tot a punt
per a la seva assemblea
general, que tindrà lloc al
teatre-auditori Felip Pedrell
de Tortosa demà el dissab-
te 18 d’abril (20 h). 
En aquesta assemblea es
comunicaran els nous fulls
de ruta i les noves
estratègies del moviment
social, com ara les denún-
cies contra el pla hidrològic
de la conca a l’Estat i a
Brussel·les, el nou pla
hidrològic nacional, el mini-
transvasament a Tarragona
o la interconnexió de xar-
xes.

I demà dissabte també hi ha una
cita, a Tortosa: 

Assemblea de la PDE

La manifestació 

s’iniciarà a les 11 hores,

pavelló firal d’Amposta

EN PORTADA

Aquesta setmana ha
començat la segona tem-
porada de la serie ‘El
Principe’ a Tele5. Un dels
seus protagonistes,
Ruben Cortada, ‘Faruk’ té
un apartament a la Ràpita,
en el que ha passat la
Setmana Santa. 

La seua presència va
revolucionar el municipi
rapitenc. Tothom volia
foto amb ‘Faruk’. A la
imatge, Ruben Cortada
apareix amb Maria José
Aguilar, propietària de la
Pizzeria rapitenca ‘Los
Sequesos’, on ‘Faruk’

acostumava a anar durant
els dies que va estar a la
Ràpita. La sèrie, que va
tancar amb molt d’èxit la
primera temporada, fou
líder d’audiència l’any pas-
sat i enguany, després del
primer capítol, manté els
registres.   

‘Faruk’ revoluciona la Ràpita
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Segons nota d’ERC, es
tracta d’un document que
incorpora el compromís
amb la transparència i la
participació ciutadana,
inclòs un mecanisme per a
l’aprovació de pressupos-
tos participatius en inver-
sions per als barris i pobles
del municipi. Tot seguit, es
detallen 40 punts pro-
gramàtics englobats en
tres àmbits: social, econò-
mic i d’espai cívic. El candi-
dat d’ERC a l’alcaldia de
Tortosa, Josep Monclús, ha
volgut destacar que ‘el pro-
grama és fruit de les apor-
tacions de centenars de
tortosines i tortosins, als
quals agraïm la seva partici-
pació i esperem fer-lo reali-
tat amb el seu suport’.
L’apartat de Promoció
Econòmica ha estat detallat
per Marià Martínez, número
3 de la candidatura, i pre-

veu crear una Taula Local
per a l’Ocupació, integrada
per empresariat, sindicats,
agrupacions de comer-
ciants i universitat, entre
d’altres, que elabori i impul-
si un Pla Local d’Ocupació
per fer front a l’atur. Així
mateix, es proposen mesu-
res per a facilitar l’establi-
ment de noves empreses,
la defensa del comerç urbà
i l’impuls d’un centre de
transferència i innovació de
la indústria agroalimentària.
Martínez ha volgut destacar
la importància d’aquesta
indústria per a Tortosa,
‘com també del turisme,
que cal aprofitar mitjançant
la creació de producte,
aprofitant les potencialitats
patrimonials, culturals i
naturals del municipi’.
Segons la mateixa nota, en
l’àmbit de Cohesió Social,
Maria Jesús Viña, número 4
de la candidatura, ha expli-
cat que el programa aposta
per la defensa de la sanitat,
impulsant l’Hospital de
Tortosa com a referent
regional, i per l’educació
pública, en què s’aposta
per potenciar la formació

professional i ampliar l’ofer-
ta en graus i postgraus.
ERC preveu també incre-
mentar els mitjans per
garantir l’accés de la pobla-
ció a una alimentació ade-
quada, especialment dels
infants, i promoure políti-
ques d’igualtat. En aquest
sentit, Viña ha anunciat que
“ERC impulsarà una regido-
ria o àrea de Drets Civils,
que englobi les accions
contra qualsevol discrimina-
ció, i en particular de
dones, gent gran, LGTB,

persones en risc social,
etc”. L’apartat de Cohesió
Social també inclou propos-
tes en matèria de cultura,
festes i esports, un punt en
què ERC reclama una pisci-
na multiús, que permeti tant
la competició oficial com
l’entrenament, els cursets i
els espais d’oci, que sigui
econòmicament sostenible
i de gestió pública.
L’apartat d’Espai Cívic ha
anat a càrrec de Marc
Puigdomènech, número 2
de la candidatura, que ha

recordat el compromís
d’ERC per tirar endavant la
millora del pont de l’Estat,
un dels projectes en què
més ha insistit el grup muni-
cipal durant el darrer man-
dat. El programa, entre
altres apostes, contempla
corregir els dèficits en nete-
ja, enllumenat, parcs infan-
tils, carrers i voreres, fent
especial èmfasi en la millo-
ra dels passos de vianants i
de l’accessibilitat per a per-
sones amb dificultats de
mobilitat. 

ERC ha presentat
aquest dimarts el pro-
grama electoral amb el
qual es presenta a les
properes eleccions
municipals de Tortosa. 

L’Arts Santa Mònica ha aco-
llit aquest dimarts l’acte
homenatge al poeta tortosí
Gerard Vergés, un any des-
prés del seu traspàs (23
d’abril de 2014). Organitzat
per l’Ajuntament de Tortosa
i la Institució de les Lletres
Catalanes, l’acte va aplegar
moltes de les persones i
institucions que van tenir
relació amb el poeta tortosí
que va evocar la seva obra
a través de la seva particu-
lar mirada.
Com va destacar l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, l’ac-
te fou la resposta al món de
les Lletres i la ciutadania
tortosina per retre tribut a la
figura de Vergés.
Bel va afirmar que l’home-
natge, més enllà de reconèi-
xer la seva trajectòria en el
món de la literatura, desta-
ca la implicació, el compro-
mís i l’estima de Gerard
Vergés cap a la seva ciutat i
cap al seu país, així com
amb la seva llengua i amb la
seva cultura. L’alcalde va
recordar les múltiples face-
tes en què va excel·lir
Vergés i el va qualificar d’ho-
me del Renaixement”.

Homenatge a
Gerard Vergés

El candidat del PSC a l’alcal-
dia de Tortosa, Enric Roig, va
presentar els principals eixos
del programa electoral i la
candidatura que encapçala
amb vista a les eleccions
municipals del 24 de maig
vinent amb el lema “Atreveix-
te! Pensa en Roig”. “Animem
als ciutadans i ciutadanes
que estan cansats de les polí-
tiques de dretes que en els
últims 8 anys s’han portat a
terme a Tortosa que s’atrevei-
xen a imaginar en com podia
ser la nostra ciutat des d’una
òptica progressista, més
justa i solidària, amb políti-
ques pensades per i per a les
persones”, va detallar Roig.
El programa electoral, en què
s’ha treballat exhaustivament
al llarg d’aquests darrers
mesos i que recull moltes
propostes que la ciutadania
ha fet arribar en les assem-
blees obertes, el Dissabte
Roig i el web www.tornaraso-
miar.webnode.es, recull més
d’un miler de propostes “amb
mil i una raons per pensar en
Roig”.

‘Atreveix-te!

Pensa en Roig’

ERC-Tortosa presenta el programa per al 
mandat 2015-2019

«Elaborat després d’una consulta ciutadana i aprovat per l’assemblea de la militància»

Després de la denúncia
feta sobre el presumpte
cobrament de dietes inde-
gudes per part de l’Alcalde,
Manel Ferré, el Grup
Municipal d’Esquerra
d’Amposta ha manifestat la
seva sorpresa per la
manca d’explicacions públi-
ques per part de Ferré.
Donat que aquestes expli-
cacions no han existit,
Adam Tomàs, portaveu del
grup municipal d’Esquerra
reclama a Manel Ferré ‘la
màxima transparència’.
Segons Tomàs: ‘La millor
eina que tenim els polítics
per tranquil·litzar la ciutada-
nia és la transparència, i
això és el que demanem,
que tothom pugui tenir
accés a aquestes dades’.
Entre la documentació que
ha fet arribar el denunciant
a la resta de grups munici-
pals es troben dietes d’as-
sistències a reunions que
no deriven de les funcions

com Alcalde i que per
tant, no haurien de ser
pagades pel Consistori.
Esquerra demanarà que
es confirmi la veracitat
d’aquesta documentació
rebuda. Segons el porta-
veu republicà, ‘les dietes
han de ser pagades per
aquell òrgan que nomena
al representant, per tant si
l’Alcalde va a una reunió
del Consorci Hospitalari,
qui ho ha de pagar és
aquest Consorci, ja que
l’ajuntament no té res a
veure en aquest nomena-
ment’.
Tomàs ha posat un exem-
ple personal. ‘jo sóc engin-
yer industrial, si em nome-
nessin President del
Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya, no
s’entendria que els viatges,
menjades o estades a
Barcelona per participar
dels consells de direcció
els pagués l’Ajuntament, ja

que es tracta d’un tema
particular i privat’.
Segons el regidor ampostí
‘davant la gran quantitat de
càrrecs que ostenta
l’Alcalde d’Amposta es
necessari que es posi
ordre i transparència per
saber quines coses ha de
pagar l’Ajuntament i quines
no’.  
Es per això que el Grup
Municipal d’Esquerra

d’Amposta demanarà un
informe de Secretaria i
Intervenció de l’Ajuntament
que confirmi que s’han
pagat aquestes dietes, que
validi la legalitat d’aquests
pagaments, i alhora pre-
sentarà una moció per
demanar que en el cas que
hagin estat pagades de
forma errònia, siguin retor-
nades al consistori.

Esquerra d’Amposta demana màxima transparència en les
dietes pagades a l’Alcalde per part de l’Ajuntament

Reclamarà un informe a Secretaria i Intervenció “per validar la legalitat d’aquestes dietes”
El candidat d’Esquerra
d’Amposta, Adam Tomàs,
s’ha adherit als compromi-
sos nacionals impulsats per
l’Assemblea Nacional Cata-
lana i per l’Associació de
Municipis per la Inde-
pendència. Tomàs s’ha
compromès ha treballar
des del municipalisme per
assolir la independència del
país i ha garantit que des
de la ciutat es promouran
campanyes per a donar-li
un caire plebiscitari a les
eleccions del 27 de setem-
bre. Segons Tomàs, ‘Am-
posta no s’ha de quedar en-
rere en aquest procés de
transició nacional, ja que és
del tot necessari que la ciu-
tat participi de forma activa
en la construcció de la Re-
pública Catalana’. D’altra
banda, el candidat també
ha volgut fer un reconeixe-
ment al treball fet per part
de les entitats que estan
treballant pel procés sobira-
nista. 

Suport als 
compromisos
nacionals



DIVENDRES 17 
D’ABRIL
DE 2015

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

5www.mesebre.cat

«»
«»

La directora dels serveis
territorials del Departament
de Benestar Social i Família
a les Terres de l'Ebre,
Manolita Cid, va signar l'ac-
tualització de l'acord marc
per dotar, aquest 2015,
amb 5,7 milions d'euros els
ajuntaments de Tortosa i
Amposta i els consells
comarcals de Montsià,
Ribera d'Ebre i Terra Alta.
Més endavant es firmarà
també amb el del Baix
Ebre. Aquest 5,7 milions
d'euros formen part de la
dotació de 187 milions
d'euros que la conselleria
facilitarà als ens locals d'a-
rreu de Catalunya per
finançar serveis socials
bàsics i especialitzats, llui-
tar contra la pobresa, espe-
cialment en famílies amb
infants i adolescents, i
reforçar la cohesió social i
la igualtat.
Cid va destacar que el nou
text rubricat "adapta al con-
text actual criteris i objec-

tius establerts en l'acord
marc 2012-2015". El con-
veni "permet planificar coor-
dinadament la prestació
dels serveis socials bàsics i
els serveis especialitzats,
així com altres programes
de benestar social i políti-
ques d'igualtat, famílies
amb infants, gent gran,
acció comunitària, perso-
nes amb discapacitat,
infants i adolescents, joven-
tut, persones amb proble-
mes de drogodependèn-
cies, persones afectades
pel VIH/Sida o persones
immigrades, entre d'altres",
va apuntar. 
A les Terres de l'Ebre, amb
5,7 milions d'euros es con-
soliden els serveis que ja es
finançaven l'any passat i es
reforcen les mesures de
lluita contra la pobresa.
Amb aquesta dotació es
garanteix la continuïtat dels
centres oberts per a infants
i adolescents a l'estiu,
segons la detecció de

necessitats i la demanda de
cada territori, i es prioritza
una part del pressupost per
contribuir a les despeses
de les ajudes d'urgència
social. També s'incrementa
la dotació global dels pro-
grames d'acollida i integra-

ció de persones estrange-
res immigrades arran del
desplegament de la Llei
d'Acollida que es va apro-
var a finals de 2014. 
Manolita Cid (a la foto amb
Carles Luz, president del
Consell Comarcal de la

Terra Alta) també va desta-
car que ja s'està treballant
amb les associacions muni-
cipals en el nou acord marc
en matèria de serveis
socials, altres programes
relatius al benestar social
(Text i foto: ACN).

La sala d’actes del Casal
Cultural El Maset va aco-
llir el passat dissabte, 11
d’abril, la presentació de
la publicació de l’obra
guanyadora del 26è
Premi de Narrativa
Sebastià Juan Arbó, que
convoca la Regidoria de
Mitjans de Comunicació
de l’ajuntament de la
Ràpita. Un premi dotat
amb 2.000 euros i basat
en la publicació de la
novel·la a càrrec de
Cossetània Edicions. 
L'obra guanyadora és
"Només ho saben les
muntanyes", una novel·la
d'intriga d'Imma Cortina
Grau que gira al voltant
d'una epidèmia explicada
a cavall de dos segles,
informa l'editorial tarra-
gonina.
"Només ho saben les
muntanyes" és un relat
centrat en el segle XVI
amb l'element central

d'una suposada epidèmia
de febre tifoide, mortífe-
ra per als monjos de
Montserrat i que, en
canvi, no afecta els fra-
res vinguts de Valladolid.
El personatge de Fra
Mateu Lloret, que no és
precisament un exemple
d'obediència i resignació
benedictines, no roman
impassible davant la
situació en què es troben
sotmesos els monjos
catalans i es decideix a
investigar.
L'any 2010, els perso-
natges d'Irene i Pep
segueixen els passos
d'aquest frare i les seves
pròpies vivències i emo-
cions es barrejaran amb
les d'uns personatges
del passat que, malgrat
la seva condició, no
poden reprimir els seus
instints.
L'autora, Imma Cortina
Grau (Manresa, 1959),

és mestra, ha escrit arti-
cles en revistes relacio-
nades amb el món de l'e-
ducació i ha impartit
xerrades de temes didàc-
tics.
Després de cursar narra-
tiva i novel·la a l'Ateneu
Barcelonès, ha escrit
contes infantils i per
adults i "Només ho saben
les muntanyes" és la
seva primera novel·la.

L’ajuntament de la Ràpita presenta la
novel·la guanyadora del premi Arbó

Les JERC
commemoraran
el 84è aniversari
de la República

Benestar Social i Família destina 5,7MEUR a finançar
serveis socials municipals a les Terres de l'Ebre

La conselleria destinarà més de 187 MEUR a tot Catalunya contra la pobresa i per la igualtat

L’obra guanyadora és “Només ho saben le muntanyes”

Demà dissabte 18 d’abril
amb motiu de la celebració
del 84è aniversari de la
República catalana, les
JERC de les Terres de l’Ebre
organitzen dos actes a Móra
d’Ebre. El primer, sota el
nom ʻReiniciem el present,
guanyem el futurʼ, sera ̀ a les
18 h a la Sala de la
Democra ̀cia. L’objectiu d’a-
quest acte és presentar els
caps de llista de les JERC
dels diferents pobles de
l’Ebre i també aprofitar per
tractar els principals temes
que inquieten als jóvens
ebrencs i que creiem que
són fonamentals per formar
la nova Catalunya.
Després, durant el sopar de
la Fraternitat Republicana
organitzat per ERC, es lliura-
rà la ʻMenció Joan Ferréʼ a
la LGTeBre, en reconeixe-
ment per ser la primera
agrupació ebrenca que lluita
pels drets d’aquest col·lec-
tiu i per igualtat.

Un foc forestal
crema quatre
hectàrees de
vegetació de pi
i matoll a
Tortosa

Els Bombers de la
Generalitat van donar per
extingit la matinada del
dimarts l'incendi de vegeta-
ció de pi i matoll que es va
declarar aquest dilluns a la
zona del Racó de
Rocacorba, al poble de
Campredó, dins del terme
municipal de Tortosa. Les
flames van calcinar en total
4,27 hectàrees. Cap a dos
quarts de nou de la nit el
foc es va donar per contro-
lat, tot i que els Bombers
van seguir remullant la
zona. En les tasques d'ex-
tinció, hi van participar 14
dotacions terrestres i tres
d'aèries mentre hi va haver
llum. 
A la zona, no hi ha cap habi-
tatge habitat afectat,
segons van explicar a l'ACN
fonts municipals.

Demà dissabte a les 17h a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de l’Ametlla tindrà lloc l’acte de presenta-
ció de l’Aplicació IRuralNavigator, servei que permet
reduir errors de localització i temps d’arribada dels
cossos de seguretat i emergència, en casos produïts
en propietats en rústica. Aquesta és una aplicació, tant
per a sistemes IOS com Android, que permet obtenir
informació cadastral geolocalitzada de tot el terme
municipal. A través d’aquesta aplicació pionera els ser-
veis d’emergències i seguretat poden actuar amb més
eficiència i celeritat. “Cal tenir en compte que el terme
municipal de l’Ametlla de Mar és de prop de 67 Km2 i
hi ha molta zona rústica de difícil accés i localització.
Aquesta aplicació permet agilitzar l’accés a aquesta
informació i actuar amb més rapidesa. De vegades la
vida d’una persona depèn de segons”, subratlla Andreu
Martí, Alcalde de l’Ametlla. A més, aquesta aplicació,
que començarà ha utilitzar-se al 100% de manera
immediata, no li costarà ni un cèntim a l’Ajuntament. I
és que la utilització d’aquesta app des dels serveis
municipals sorgeix de l’acord entre el consistori i els
desenvolupadors de l’aplicació per la col·laboració en
la seua posada en funcionament. IRuralNavigator està
basat en la idea del policia local Rodrigo Teba i desen-
volupat per l’empresa Moybu, i a més d’obtenir les
dades en temps real de qualsevol punt del municipi,
permet compartir la informació via correu electrònic
de manera immediata amb els cossos d’emergències i
seguretat. 

Es presenta IRuralNavigator per
millorar els serveis de seguretat i

emergències en rústica 

A l’Ametlla de Mar, demà
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Jesús Massip i Fonollosa
(Roquetes, 1927), és
Doctor en dret, arxiver,
historiador i poeta. Ha
rebut la Creu de Sant
Jordi 2015 en reconeixe-
ment a la seva dedicació
a la cultura des dels anys
més difícils. Jesús
Massip ha sabut projec-
tar al conjunt de
Catalunya la singularitat
cultural de les Terres de
l’Ebre. Destaca la seva
tasca com a director de
l’Arxiu Històric de Tortosa
(sent-ne director
l'Ajuntament de Tortosa
va adquirí un exemplar
del Llibre de les costums
generals scrites de la
insigne ciutat de Tortosa,

considerat l'edició prín-
cep (1539) d'aquesta
obra. A i x í
mateix va ingressar, el
1962, el fons fotogràfic
de Ramon Borrell i
Codorniu i els arxius de
mossèn Eduard Solé
Lleixà. 
També fou director de
l’Escola d’Arts Aplicades i
Oficis Artístics de
Tortosa, a més d’un
seguit de treballs
bibliogràfics. 
És membre de la Reial
Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi.
Es la Creu de Sant Jordi
2015, un ebrenc dels
il.lustres.  

El 14 d'abril de 1850 es
constituïa el primer ajunta-
ment de Roquetes després
de segregar-se de Tortosa
per un Reial decret d'Isabel
II. Al voltant de la festa
local del 14 d'abril es pre-
paren al municipi tot un
seguit d'actes organitzats
per l'ajuntament i per dife-
rents entitats de la pobla-
ció per tal de celebrar
aquesta efemèride. 
Dimarts es va celebrar al
saló de plens de l'ajunta-
ment, l'acte institucional
que cada any es fa, per
reconèixer a una empresa,
entitat o persona, que s'ha-
gi distingit o caracteritzat,

no només per les seves
activitats, sinó també per
la projecció de Roquetes
més enllà del municipi.
Aquest any 2015 aquest
reconeixement s'ha fet a
l'entitat Trail Roquetes, pel
foment, desenvolupament i
pràctica de l'activitat física
i esportiva, així com per la
projecció de Roquetes
arreu de Catalunya i en
altres proves de caràcter
internacional. Albert
Segura, president del Trail
Roquetes, associació
esportiva i cultural, es
mostrava agraït per aquest
reconeixement i destacava
que tot i ser una entitat

jove, gràcies al treball,
ganes i esforços de tota la
gent que forma l'entitat,
s'estan aconseguint grans
fites. 
El repte que afronta el Trail
Roquetes aquest any és
l'organització, el 2 i 3 de
maig, de la Primera Ultra
Estels del Sud, la Integral
del Port, una competició
de 107 Km entre Caro,
Paüls, Arnes, Beseit, Font
Ferrera i Caro, non stop.
També inclou una prova
Inter mitja de 67 Km i una
marxa solidaria de 7,5 Km
per recaptar aliments que
es donaran a Càritas
Roquetes.

Roquetes celebra els 165 anys del naixement com a municipi 
fent un reconeixement al Trail Roquetes.

21 d’abril:
a l’Aldea Jesús Massip: Creu Sant Jordi 2015

En reconeixement a la seua dedicació a la Cultura

Dimarts passat, dia 14 d’abril

Va néixer a Roquetes, l’any 27. Doctor en dret, arxiver, historiador i poeta.

Estela Estorach “regidora de
Cultura de l’Ajuntament de
l’Aldea, informava que
“enguany celebrem el trenta-
dosè aniversari de la
Segregació de l’Aldea. Per a
la seua commemoració ens
acompanyaran a l’entrega de
premis del IX Concurs
Literari i Artístic el grup
Poemes al Vent que ens reci-
taran poesia escrita per ells
mateixos. Un grup nou  que
ha nascut a les nostres
terres per difondre i fer més
bonica la poesia.
Seguidament la Banda Verge
dels Prats ens acompanyarà
mentre es puja la bandera”.
Aquests són els actes del
matí. I a la nit a les 20 h, a
l’S.C.R.U.A, l’aldeà Toni
Gilabert juntament amb  la
regidoria de Cultura farà la
presentació del seu llibre
l’Aldea i la seva gent, imat-
ges per al record, “un llibre
que porta darrera molta feina
i que fou una iniciativa que ha
donat un fruit preciós per a la
història i cultura del nostre
poble”.

IV Jornades
d’Ocupació i
Economia
d’Alcanar

Les IV Jornades d'ocupació i
economia d'Alcanar se cele-
braran els dies 20, 27 i 30
d'abril.
Dilluns començaran amb una
xerrada a càrrec d’Anna Adell
Monllau i de Ferran Mata, res-
ponsables d’Adecco. 
I acabaran dijous, amb un
Seminari: “Com empendre
internet. Bases per a prepa-
rar un projecte a internet per
a vendre”, a càrrec d’Òscar
Salvadó, Consultor Freelance
de e-commerce. 
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Des de dimecres 15 d'abril i durant
dos dies, fins avui, la Direcció
General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya està proce-
dint a la renovació del ferm de la C-
12 al seu pas per Flix.  A més,
durant aquesta actuació s'ha
instal.lat senyalització lluminosa al
tram de l'avinguda de Barcelona per
tal de disminuir la velocitat dels vehi-
cles, sobretot els pesants, al seu
pas pel Municipi.

La realització d'aquesta obra està
provocant les pertinents retencions

dels vehicles que circulen per la
carretera, i tanmateix provocarà l'ús
de trams alternatius al seus acces-
sos quan pertoqui.

Obres a la carretera 
C-12, a Flix

El consistori ha posat en
marxa un nou pla d'ocu-
pació local per cobrir una
plaça d'oficial de prime-
ra, una altra d'oficial de
segona i cinc més de
peons que té per objectiu
l'arranjament i el manteni-
ment de diversos equipa-
ments municipals i altres
elements urbans durant
un període de 6 mesos.
El pla d'ocupació està
adreçat als veïns d'Ascó
amb més de 12 mesos
d'antiguitat d'empadrona-
ment, que també han
d'estar inscrits al Servei
d'Ocupació de Catalunya.

Nou pla
d’ocupació, a

Ascó

Demà dissabte 18 de abril
a Horta de Sant Joan,
Ecomuseu dels Ports,
tindrà lloc una jornada
sobre: "Experiència i bones
pràctiques en restauració
fluvial". Està organitzada pel
Contracte del riu
Matarranya-ECODES.
L’objectiu de la jornada és
conscienciar, formar i
assessorar als gestors
municipals i persones vincu-
lades amb la gestió de l’ai-
gua, de la importància de la
integració de bones pràcti-
ques de conservació del
paisatge i restauració fluvial
en les polítiques d’ús i ges-
tió del territori.
La jornada començarà a les
9.30 del matí i acabarà
amb un debat que es pre-
veu sobre les 14.15 hores
de la tarde.

‘Bones pràctiques
en restauració
fluvial’, a Horta

Des de dimecres

Cap de setmana de romeria al Pinell amb motiu de la
Festivitat de Santa Magdalena. Des d’avui divendres,  cele-
bració amb ventada de campanes, demà dissabte amb la
Missa a l’ermita en honor a Santa Magdalena, el dinar mul-
titudinari i la processó. Dies de festa, per tant, a la locali-
tat pinellana.

Festivitat de Santa Magdalena
Al Pinell de Brai, aquest cap de setmana

Cinc dies de viatge, tres
països a recórrer, nou
entrevistes realitzades i
cinc visites en diverses
botigues i grans
comerços. Aquest és el
resultat numèric del
“Viatge de prospecció
comercial a Escandinàvia”
que es va dur a terme des
del passat dia 23 fins al 27
de març. Aquesta activitat
de Business Development
va reunir cinc dels empre-
saris de les empreses que
generen major producció
de fruita de pinyol a la
comarca i també més ocu-
pació. En concret, Cerima
Cherries, La Coma-La
Capelleta i El Grup Fruiter
de Benissanet. 
Si el resultat quantitatiu del
viatge és notable, el resul-

tat qualitatiu encara ho és
més. El viatge, que va
transcórrer entre Noruega,
Suècia i Dinamarca, va
destacar per poder oferir
una visió global als empre-
saris que hi van participar.
Això va ser possible grà-
cies al fet que en els casos
de Noruega i Suècia les
entrevistes realitzades van
configurar una perspectiva
total del sector, doncs es
van portar a terme entre-
vistes amb tots els impor-
tadors de fruita de pinyol
del mercat. Això ha propor-
cionat un anàlisi complet
dels mercats, fet que ha
derivat amb un coneixe-
ment ampli, exhaustiu i
profitós que resulta útil per
establir futures relacions
comercials. Precisament
són aquestes relacions
comercials un dels altres
resultats a destacar; i és
que tant sols una setmana

després del viatge ja s’han
restablert els contactes
entre les empreses escan-
dinaves entrevistades i les
empreses de la Ribera
d’Ebre. Fins i tot ja s’estan
tancant alguns acords
comercials cara a la vinent
campanya del sector de la
cirera. És important cons-
tatar la importància d’a-
quest projecte de prospec-

ció comercial respecte l’a-
favoriment del posiciona-
ment internacional del pro-
ducte de la Ribera d’Ebre.
També la visió de futur que
ha demostrat el sector,
que després de veure com
els seus reptes dins el
mercat rus es veien modifi-
cats degut a la prohibició
de Moscou d’importar ali-
ments des de EEUU i la

UE, van decidir buscar
alternatives on expandir-
se. Cal tenir en compte
també que un terç de la
fruita que s’exporta des
d’Espanya cap a Rússia és
catalana, raó afegida per
la qual els empresaris de
fruita de pinyol van perce-
bre el mercat escandinau
com una opció favorable
d’expansió. 

Productors de fruita de pinyol de la Ribera d’Ebre 
estableixen relacions comercials amb el mercat escandinau 
Per donar-ne sortida al seu producte després del veto rus

ACTUALITAT
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En motiu del seu
106é aniversari, el
president de l’ens
comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha
visitat a Cinta Miró i
Muŕia. En aquest sen-
tit, en el transcurs de
la visita, el president
de l’ens comarcal li
ha fet entrega d’una
placa commemorati-
va i d’un ram de flors
per tal de celebrar
aquest fita histor̀ica.
El president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler,
s’ha mostrat força
content per poder
atorgar aquest reco-
neixement i ha desta-

cat “la valentia, la
força i les ganes de
viure que desprenen
cada una de les
paraules i de les mira-
des de Cinta”. Soler
ha aprofitat l’ocasió
per a destacar que
“estem davant d’un
cas excepcional que,
tant les actuals com
les futures genera-
cions, hem de saber
aprofitar per tal d’ex-
traure la seva gran
experieǹcia i la seva
manera d’entendre la
vida i, d’aquesta
manera, no cometre
errors del passat”.
L’acte també ha
comptat amb la parti-

cipació del vicepresi-
dent de Dinamització
Econòmica, Xavier
Royo, el gerent de
l’ens comarcal, Kilian
Franch, i part dels

familiars de l’home-
natjada. De fet, Cinta,
ciutadana del munici-
pi de Deltebre, comp-
ta amb 4 fills (90, 87,
81 i 78 anys), 8 nets,

8 besnéts i 4 rebes-
néts. Al llarg de la
seva vida, Cinta Miró
s’ha dedicat a tenir
cura dels seus fills i
de les feines de casa.

S’han presentat 46 treballs

El Dia Mundial de l’Activitat Física, que se celebra cada any el
dia 6 d’abril, ha constituït a les Terres de l’Ebre un element per
posar en marxa activitats de dinamització de l’activitat física
mitjançant l’ús de Parcs de Salut. Els parcs urbans de salut són
un espai de trobada que estan equipats amb diferents aparells
adaptats a les persones grans i dissenyats per millorar i man-
tenir el seu estat físic. L’activitat l’han portat a terme diverses
administracions locals, amb el suport de la Comissió per a la
promoció de l’Envelliment Actiu i Saludable (CEAS) de l’Ebre.

Parcs de Salut

La plaça de l'Ajuntament de Deltebre serà aquest diumen-
ge, 19 d'abril, el punt de trobada de la Festa per celebrar
el Dia Mundial del Parkinson. L'Associació Parkinson Terres
de l'Ebre en col.laboració de la regidoria de Serveis So-
cials, ha preparat tota una sèrie d'activitats que comença-
ran a les 10 del matí amb l'actuació de la Rondalla dels 3
Cantadors i la Colla Sardanista i de Jotes, a les 10.30h sai-
nets de la Cía Deltateatre, a les 11h Caminada Popular cap
al Pont Lo Passador acompanyats de les Majorettes i Ban-
da de Cornetes i Tambors de Deltebre, a les 12h actuació
del Grup Sevillanes Poderio, a les 12.30h sorteig de regals
i a les 13h com a cloenda actuació de la Coral de l'Espiga
d'Or. L'Associació Parkinson de les Terres de l'Ebre convi-
da a malalts, familiars o públic en general a participar d'a-
quest acte lúdic i festiu.
D’altra banda, Deltebre i Sant Jaume d'Enveja acolliran

aquest cap de setmana, avui divendres 17 i dissabte 18
d'abril, la vuitena edició de les 12 hores de cançó improvi-
sada, amb una trobada de glosadors d'arreu del país.

Festa pel Parkinson, 
diumenge a DeltebreTot i que la majoria són del

nostre país, també s'han
presentat de Galícia, Madrid
i València, UN total de 28
localitats diferents.
La dotació, que fa personal-
ment Federico Mayor
Zaragoza, és de 5.000
euros.
El concurs ha agafat un
gran prestigi en els últims
anys arran de l'increment
de la qualitat dels treballs
que es presenten així com
de l'abast i diversitat territo-
rial que abarquen. Els prota-
gonistes són les persones
d'entitats i centres escolars
que donen a la seva tasca
diària, un plus de valors, de
compromís i responsabilitat
social (moltes vegades
desinteressadament des del
voluntariat) per a transfor-
mar una mica aquest món.
Una altra de les novetats
d'enguany és que les expe-

riències seleccionades for-
maran part d'un mapa d'ex-

periències d'educació
comunitària a Catalunya

impulsat per la Càtedra
d'Educació Comunitària de
la UAB-La Caixa i emmarcat
en un projecte europeu.
Que l'acte de lliurament “es
faci a la nostra ciutat de la
qual Federico Mayor
Zaragoza recorda sempre
amb la frase prop del riu
tinc les meves arrels és un
orgull i alhora una responsa-
bilitat per a tots els que aco-
llim aquest esdeveniment.
Aquest any podem celebrar-
lo a l'Auditori, amb la qual
cosa tothom que vulgui
assistir ho podrà fer sense
problemes d'espai, com
havíem tingut altres anys.
És més, ens agradaria que
vingués molta gent d'aquí,
per això invitem a tothom a
venir aquest dia. És un acte
obert a tot el públic.
Solemne, emotiu, profund i
festiu a la vegada”.
Federico Mayor Zaragoza
impartirà la conferència
Inventant el futur; també hi
haurà actuacions musicals i
dansades, a càrrec de Sílvia
Ampolla i lo Planter.
Ja han confirmat l'assistèn-
cia més de 150 participants
de fora de Tortosa: de
Roses, Badalona,
Barcelona, Getafe,
Tarragona, Girona etc .

Lliurament del 8è Premi 
Federico Mayor Zaragoza

En aquesta 8a edició
s'han presentat 46 tre-
balls, 21 en la categoria
entitats culturals i
socials, i 25 centres i
experiències educatives;
14 són de les Terres de
l'Ebre.

El Consell Comarcal del Baix Ebre visita a 

Cinta Miró pels seus 106 anys de vida

Ciutadana de Deltebre

ACTUALITAT

El Consell de Salut de la Regió Sanitària de les Terres
de l’Ebre fou presidit ahir pel secretari de Participació
Local i Social del Departament de Salut, Francesc
Sancho, a la seu dels Serveis Territorials del
Departament.

Actualitat

La regidoria de Sanitat, Benestar, Família i Educació  de
l’Aldea informa que dimecres 15 d’abril,  l’Ajuntament ha sig-
nat un nou conveni per la cessió de l’ús d’un local a les gran-
getes a favor de l’Associació de Trastorns de l’Espectre
Autista Terres de l’Ebre.
L’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu, i en representació de
l’Associació, Àngel Chaverri Margelí, han formalitzat el conve-
ni amb presència del Tinent Alcalde, Simón Falcó i la regido-
ra de Sanitat, Benestar i Família i Educació, Yolanda Meca.
L’any 2013 l‘Ajuntament va cedir per primera vegada a
ATATE un local a les remodelades grangetes. Actualment l’as-
sociació, després de realitzar una important inversió al local
per poder desenvolupar plenament la seua feina, continuarà
realitzant la important tasca al local amb la nova signatura
del conveni.

L’Ajuntament de l’Aldea renova el
conveni amb ATATE
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CRAC de la setmana: Andreu Carranza
MICHEL VIÑAS

“ELS ESCENARIS SÓN ELS ALTARS, I ELS RUMBEROS SOM ELS SACERDOTS”
Lo Gitano blanc és un grup
de Flix liderat per l'escriptor
Andreu Carranza. Han publi-
cat el disc 'La rumba ebren-
ca', sent guanyadors en els
Premis Enderrock. Andreu,
a més,  recentment ha estat
guardonat amb un altre
reconeixement literari. En
parlem de tot plegat amb
l’Andreu.
Pregunta: D’on ve i quan
va sorgir el nom de Lo
Gitano Blanc. I com va
començar tot...
Resposta: El nom ve d'un
personatge de la novel.la.
Anjub i també d'un altra
novel.la que es diu La riuda.
Lo Gitano Blanc és un per-
sonatge popular que forma
part de l'imaginari ebrenc. A
molts pobles hi ha Lo
Gitano Blanc. Que vindria a
ser qui viu la vida com una
aventura, un romàntic que li
agrada cantar, ballar, ven-
dre melons, fer versos,
cançons...
Lo Gitano Blanc va sorgir un
día de la mona a l’ermita del
Remei de Flix... Allí es va
cantar la primera Rumba
del grup... Es van repartir
papers per tota l’ermita
amb la primera lletra i, entre
jota i sardana, tothom va
cantar i ballar la Rumba del
Remei...aquest fou l’origen.
Després, per les festes de
Nadal, amb Andreu Peral i
Marcel Bages, vam crear el
grup i vam fer Nadales rum-
beres.
P: Quina és la inspiració
que identifica el grup? Qui
ha influït?
R: Nosaltres som un grup
que busquem l’autenticitat
popular, les essències rítmi-
ques dels ilercavons, tribu

ibera que habitava la vall de
l’Ebre, ells  van ser els pri-
mers rumberos de la histo-
ria. Tenim molts referents,
però especialment ens han
influït les Caramelles flixen-
ques i l’Orfeó de Flix, a més
els sons ancestrals,
tel.lurics, i l’eterna cantare-
lla del riu...
P: Qui forma el grup?
R: Andreu Peral,  veu;
Marcel Bages, guitarra i
direcció musical; Xavi
Blanc, bateria; Pep Colls,
baix; i Álvar Montfort, trom-
peta i jo mateix.
P: Per algú que no coneix el
grup, quina explicaries que
és la seua essència?
R: La cosa popular, la
rumba, la jota, que tenen la
mateixa arrel.
P: Qui ha vist una actuació
vostra, diu que és especta-
cular.....
R: És que nosaltres guan-
yem molt quan algú ens ve
a veure, es produeix una
comunió entre la música,
Lo Gitano Blanc i el públic.
Per nosaltres, tal com deia
Francesc Pujols, el filòsof
de la Torre de les Hores, els
escenaris son els altars
d’un nova religió artística, i
nosaltres, els rumberos,
som els sacerdots... Tots
combregem del ritme
P: Peret, ‘Los Manolos’....i
Lo Gitano Blanc....
R: Tots fem el mateix amb
matisos, nosaltres som els
reis de la Rumba Ebrenca...
P: El Premi Enderrock, un
somni fet realitat....
R: I tant ! Això ens ha donat
molt impuls! Difusió i projec-
ció.
P: Propers reptes del grup?
R: En tenim molts...de fet

volem anar directament a
New York i fer una actuació
privada pel Woody
Allen....(riu). Per què no...?
De la mateixa manera que
Clinton ballava la Macarena
a nosaltres ens agradaria
que Woody Allen toqués el
clarinet amb la Rumba
ebrenca!!! 
P: Il.lusió, repercussió a Flix
i a tot el territori.
R: Molta repercussió medià-
tica i també molt bona
recepció per part de tots
els públics, tant de l’Ebre
com d’enllà de l’Ebre.
P: D’altra banda, Andreu
com a escriptor, ha tingut
un altre reconeixement a la
seua trajectòria literària. Es
vosté un referent.
R: Home, jo no sóc cap

referent, en tot cas escric i
faig rumba i potser això té
algun sentit quan hi ha gent
que t’ho reconeix.
P: Sant Jordi a tocar, una
data especial...com la viurà
enguany?.
R: Si molt especial,
enguany estaré a
Barcelona, però també sig-
naré llibres per tot el territo-
ri.
P: Per acabar, enmig d’un
gran moment, amb qui
pensa o amb què quan valo-
ra tot el que ha fet fins ara?
R: No hi ha cap pensament
en concret, simplement és
feina, creure en el que fas i
avançar, llençar-te al buit i
no fer cas dels comentaris
negatius...
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egons va dir en el
seu temps el polític i
inventor Benjamín

Franklin, “En aquesta vida
no es pot estar segur de
res, excepte de la mort i
dels impostos”. Jo avui no
parlaré de la mort, sinó dels
impostos, ja que com cada
any, des de fa uns dies, es
torna a sentir parlar a la gent
del carrer de la Declaració
de la Renta.
Aquest any, amb una mica
de retard respecte a altres
anys, per la Setmana

Santa, la Campanya de la
Renta 2014 ha començat el
dia 7 d’Abril i finalitzarà el 30
de Juny. Tornen a voltar pel
cap les mateixes preocupa-
cions que ara fa un any:

He de fer la Declaració?

Quins papers necessi-

to? On els tinc? Què

puc deduir? M’he fet

autònom, la meva

declaració de la renda

és igual que quan treba-

llava per compte alie-

na?

Anem a intentar posar una
mica de llum sobre aquest
tema i respondre a algunes
de les preguntes més habi-
tuals que em fan cada any:
Qui ha de fer la declaració

de la renda? 

A grans trets podem dir que
tothom que hagi cobrat més
de 22.000 € d’un sol paga-
dor, o més d'11.200 € si
s’han cobrat de més d’un
pagador.
Em compensa fer-la?

Potser no estàs obligat a fer-
la, però també potser si la

fas, et tornin alguns diners.
Una bona forma de saber-
ho és demanant l’esborrany,
o bé utilitzar el "Simulador
de Renta" per a saber per
endavant el resultat de la
teva declaració i després
decidir si val la pena fer-la o
no.
Què és l’esborrany? No
és res més que una pre-
declaració feta per l’Agència
Tributària en funció de les
dades de què disposa. No
obstant això, ens ha de que-
dar molt clar, que encara
que l’hagi fet l’Agència
Tributària, no vol dir que
sigui correcte, per tant, és
convenient revisar-lo, ja que
si finalment hi ha una erra-
da, la culpa serà del contri-
buent, no d’hisenda.
Què necessito? Realment
no es necessita res, perquè
Hisenda d’entrada no
demana res, això sí, és con-
venient disposar dels docu-
ments que permetin justifi-
car tota la informació que
incloem a la declaració, ja
que en cas d’inspecció ens
ho demanaran. A més a
més, aquesta documentació
l’hem de guardar durant 4
anys.

Jo sóc autònom, com faig

la meva declaració? En el
cas que siguis autònom,
sento dir-ho, però la teva
declaració de la renda és
una mica més complicada.
Tots els autònoms estan
obligats a presentar la
declaració de la renda,
excepte si els teus ingressos
anuals han sigut de menys
de 1.000 €. Als autònoms,
no obstant, hisenda no els
facilita l’esborrany, sols dona
les dades fiscals de les
quals té constància, cosa
que encara complica més la
seva elaboració. Així que si
aquest és el teu cas, no et
quedarà més remei que
recopilar totes les factures
del 2014, i posar fil a l’agulla
un any més.

Pel que fa a les dades

importants que hem de

tenir en compte aquests

dies, cal remarcar el

següent:

Encara que la campanya va
començar el dia 7 d’Abril, no
serà fins al dia 11 de Maig
que es podrà demanar cita
prèvia i que es podran pre-
sentar presencialment les

declaracions. Per tant, fins al
10 de Maig únicament es
poden presentar declara-
cions per internet.
Una altra data important és
per a aquells que vulguin
domiciliar el pagament de la
renda, que tindran fins al
dia 25 de Juny per a fer-
ho, no fins al 30 de Juny.

Tot i que la ressenya a
Franklin que he fet a l’inici
sols volia dir que els
impostos, encara que
desagradables són neces-
saris, algú altre pot pensar
que el que es volia dir ori-
ginàriament era quelcom
més sarcàstic, posant al
mateix nivell la mort i els
impostos, encara que, si
ho pensem bé, de mort
sols n’hi ha una i la decla-
ració de la renda l’hem de
fer cada any.

Pots formular les teves pre-
guntes del lector a Sónia:
infolexebre@gmail.com 

Sónia Rupérez Monreal

Lexebre Consultors

977 50 40 17

S

La pregunta del lector per a Sònia 

Com sobreviure a la Declaració de la Renda?
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Sandra Ubalde

LA CATEDRAL DEL MAR
Autor: Ildefonso Falcones 

La catedral del mar és una trama en
la qual s'entrecreuen lleialtat i ven-
jança, traïció i amor, guerra i pesta,

en un món marcat per la intolerància
religiosa, l'ambició material i la

segregació social. Felip Fandos

LA FI DELS SECRETS
Autor: Miquel Esteve 

Una bona recerca històrica de gent
del territori.

Protagonistes, els nostres lectors!

Mª. José Canalda 

LOS TERRORISTAS 
Autor: Maj Sjowall i Per Wahloo 

Es un  génere negre modern, amb
una trama dinàmica que et fa

engrescar. El protagonista d´aquest
llibre és un detectiu que es diu

Martin Beck, que surt en altres llibres
d´aquests autors. Marta Piñana

ANNOYOMICS EL ARTE DE MOLESTAR
PARA GANAR DINERO
Autor: Risto Mejide 

Amb el llenguatge irònic i  satíric en
que ens te acostumats Risto ens

presenta un manual per treure partit
a les nostres pròpies debilitats per

tornar-les fortaleses. Maite Prades

LA BONA SORT
Autor: Àlex Rovira / Fernando Trias 
És una història agradable que fasci-
na, d'àgil lectura, que convida a la
reflexió des de la vesant positiva,
atenent a les circumstàncies que

venen donades i és un clar elogi a la
força de la voluntat. 

Carolina Melich 

COMETAS EN EL CIELO 
Autor: Khaled Hosseini  

És una història sobre la forta amistat
de dos nens que són sotmesos a

grans proves en el temps. És un lli-
bre que t'agradarà des del primer

moment, commovedor, didàctic i amb
moltes sorpreses. Elena Pasqués 

INTRANERSO
Autor: Carlos Miguel Cortés @TuristaEnTuPelo 

Escrits de poesia en què no hi ha
tècnica precisa, però si sensibilitat,

passió i tendresa. 

Mª Carmen Canalda

TRETZE BIOGRAFIES IMPERFECTES 

Autor: Gerard Vergés  

Com a poeta,un referent de les nos-
tres Terres. Com a persona, sensi-

ble, íntim i familiar.

Armand Pi  i Coll 

EL METGE
Autor: Noah Gordon 

El vaig llegir farà uns 25 anys. Me'l
va recomanar la Rosa, bibliotecària
de Falset. Em va marcar, ja que des
d'aleshores la lectura és una de les

meves aficions. Joaquim Alegre

MARINA
Autor: Carlos Ruiz Zafon 

Combina de manera impecable la
narrativa, la història, els personat-
ges. T'enganxa des de el primer

moment.
Carol Allepuz

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra  

Un llenguatge riquíssim. La imagina-
ció de Cervantes, descomunal i Don

Quijote, per a partir-se de riure! 

Gerard Mercadé 

“1984”
Autor: George Orwell 

L’obra descriu l’absurditat dels
règims totalitaris del s. XX i hi troba-

rem molts paral·lelismes amb la
societat actual, com ara la vigilància
massiva o la manipulació de la infor-

mació. Un clàssic, del tot vigent. Enric Bladé

CIEN AÑOS DE SOLEDAD
Autor: Gabriel Garcia Márquez 

Un relat escrit amb un llenguatge de
gran força expressiva amb extraor-
dinària fabulació i màgia que juga
hàbilment amb el pas del temps.

Cinta Carbó

EL CLAN DEL OSO CAVERNARIO
Autor: Jean M. Auel 

Una saga que explica la vida que
portaven els nostres avantpassats

prehistòrics. Encara no havia acabat
de llegir el primer que volia

començar el segon... 

Esteban Martín 

ELOGIO DEL PAPEL 
Autor: Roberto Casati  

Una interessant reflexió sobre el colonia-
lisme digital i el paper de l'escola com a

garant d'espais de llibertat, del saber i del
coneixement. I en contra de la dispersió,
la pèrdua d'atenció i la simple i gairebé

sempre trivial i caduca informació. Lluïsa Garriga

ELS ULLS GROCS DELS COCODRILS
Autor: Katherine Pancol 

El llibre pertany a una trilogia. El que més
em va agradar va ser l’evolució que fa la
protagonista al llarg dels tres llibres i com

cada vegada va creient més amb ella
mateixa fins a convertir-se amb una per-
sona segura per afrontar les seves pors. Carme Ruscalleda

UN ANY I MIG 
Autor: Silvia Soler  

És la història d'una família contemporà-
nia, amb uns pares acabats de jubilar i
quatre germans, tres dels quals, per

motius diversos, han de marxar de casa
per buscar-se la vida. Soler explica com

aquesta família, que viu a Badalona,
intenta adaptar-se a una societat en crisi. 

Klaus Zilles

LA CASA DEL PROFESOR
Autor: Willa Gather 

La Casa del Professor és una novel·la enganyo-
sa, ja que al principi sembla molt tradicional, però
el relat té una estructura magistral. La trama es

desplaça des del despatx de la casa del professor
en el Llac Michigan fins al sud-oest americà. El

llenguatge és bonic i escarit. Narra com l'aparició
d'un jove estudiant en la vida d'una família pot

tenir un impacte decisiu. Una veritable joia literària. José-Luis Piñana

EL LLADRE DE CERVELLS
Autor: Pere Estupinyà 

Un viatge inoblidable pels desafiaments
més apassionants de la recerca científica

actual. Amb la lectura d’aquest llibre
entrem als principals laboratoris i centres

d ínvestigació del món per conèixer de pri-
mera mà les qüestions més candents... Josep Oriol Costal

RE-SER
Autor: Santi López Villa 

6 històries reals de persones i situa-
cions molt diferents amb un denomi-

nador comú: la superació.
Llegir el llibre provoca l'aflorament de
tot tipus de sentiments que renoven
l'esperit i reforcen la transformació.

Sandra Velazquez 

LA CASA DE DIOS 
Autor: Samuel Shem  

Llibre que tot resident/estudiant d'un
hospital hauria de llegir. La realitat

de vegades supera la ficció. 



DIVENDRES 17    
D’ABRIL
DE 2015

ESPECIAL SANT JORDI
www.mesebre.cat

Protagonistes, els nostres lectors!
Eduardo Margaretto

ASCRUPOL
Autor: Jon Gras, poeta de La Ràpita 
M'ha impactat pel seu intens esforç
per reflectir en clau poètica la parla i
els sentiments del lloc on un ha nas-

cut, en aquest cas les Terres de
l’Ebre. Va morir a una edat a la qual

ningú hauria de morir". Mireia Piñana

ÁMAME PARA QUE ME PUEDA IR
Autor: Jaume Soler i Maria Mercé Conangla 

Una interesant reflexió sobre lo que
suposa ser pares i ser fills i els vin-

cles de relació que s’estableixen
contat d’una manera  amena.

Jordi Rius 

L’OMBRA DEL VENT
Autor: Carlos Ruiz Zafon 

Història, intriga, amor i històries molt
personals. Es tracta d’una tràgica

història d’amor que té lloc a
Barcelona i que en molts moments

em sentia identificat amb el
personatge. 

Un relat que ens parla de l'amor, la
venjança , la por, el coratge i els lli-
bres. » De Llafranc a Roma passant
per Barcelona. El viatge del fill d'un

pescador cap a la llibertat. Eva Pallarés

LES DONES SÀVIES DE LA MUNTANYA
Autor: David Martí  

Fascinant aventura de dues trementi-
naires, àvia i néta, per tot Catalunya.

Se les coneixia com les trementinaires
perquè la trementina, una resina que

s’extreu del pi roig i combat amb eficà-
cia el dolor, les va fer molt populars.   

Alba Segarra

ANACONDA 
Autor: Alberto Vázquez Figueroa  

Aquest llibre et conduirà a un inobli-
dable viatge des de el Sàhara fins a
Sud Amèrica. Biografia del mateix

autor, el llibre aborda les memòries
d'aquest com reporter i viatger entre

els anys 60 i 70. Marilyn Rivera 

TRIUNFO “UNA GUIA PARA ALCANZAR LA PLENITUD”

Autor: Robin Sharma  

La lectura d’aquest llibre et dóna 101
senzilles i poderoses lliçons que t’a-

judaran a millorar personalment i
professionalment i sobretot t’ajuda-

ran a gaudir d’una millor vida. David Fornós 

TEMPESTA D'ESPASES (TERCERA PART DE
LA SAGA DE JOC DE TRONS )
Autor: George R.R. Martin  

Mai havia llegit un llibre que em pro-
voqués tantes emocions i em man-
tingués en tensió constant fins al

final, amb ganes d'acabar un capítol
per començar el següent. 

Ferran Roca 

PENSAR EN VERS, LA CANÇÓ IMPROVISADA
ALS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA 

Autor: Josep Vicents Frechina  

Tot un recorregut per la tradició del
cant enversat improvisat, als dife-

rents indrets que es practica aquesta
modalitat de tradició oral al nostre

entorn més proper.
Molt interessant i instructiu! Nuria Barbera

ONCE ESTRELLAS PARA TI
Autor: Marta Cabeza Villanueva 

M'ha agradat perquè m'anima a què
utilitzi les meves qualitats entenent
que sóc especial i que el fet de ser

dona avui és un privilegi per a gaudir
de la vida tal com sóc. Eduardo Sanchez

JOHN FANTE, VIDES I OBRA
Autor: Eduardo Margeretto
HETERODOXOS EUROPEUS

Autor: Xavier Garcia   

«El poble que llegeix és un poble
culte i un poble culte és un poble lliu-

re». Per mi és una gran veritat.

Asun Colom

EL PETIT PRÍNCEP
Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Estimo aquest llibre pel seu llenguatge sen-
zill i allunyat de postisses recàrregues ni
formulismes, destinat a ser comprès pels

nens, és en realitat per al narrador i també
per al lector el  millor vehicle d'una  concep-
ció simbòlica de la vida. El rellegeixo cada
cop que necessito “tocar de peus a terra”. Jordi Miró

HARRY POTTER 
Autor: J. K. Rowling  

Recomano qualsevol llibre de la saga Harry
Potter, encara que uns dels meus preferits és
“Harry Potter i el misteri del príncep”. M’agrada
molt el gènere fantàstic. Un gran exemple de
com s’explica una gran història, que aconse-
gueix atrapar-te intensament des de la prime-

ra fins a l’última pàgina de cada llibre. Cinta Pascual

QUINOSSIO
Autor: Miquel Reverté Aguilar  

L'autor, com a bon Rapitenc, 
em va traslladar imatges i dites

de la meva infantesa.... 
El seu misteri  em va captivar. 

Alicia Gamundi

LES VINT PERLES DE LA SAVIESA
Autor: Jaume Soler i Maria Mercé Conangla 
La saviesa no té que veure amb l’edat ni

en acumular coneixements sinó amb tot el
que som capaços d’integrar des del cor i
des de la ment en els nostres actes vitals.

Apreciar els misteris, saber mantenir la
curiositat i la capacitat de sorprendre’s... Mª José Carrasco

EL MAGO
Autor: John Fowles 

El Mag és una novel·la que enganxa. L'he lle-
git dues vegades i és una història que no se
t'oblida amb el pas del temps. Té una trama
misteriosa, gairebé un thriller psicològic, on

mai saps si el que ocorre és veritat o mentida.
El lloc, una illa grega, és gairebé oníric.  Thomas Zilles

ELS CINC
Autor: Enid Blyton 

M'agraden els llibres dels Cinc perquè
al principi sembla que sempre es

fiquen en embolics però després aca-
ben resolent misteris i atrapant a lla-

dres. A més tenen un gos Tim, que és
molt llest i sempre els ajuda. 

Rafel Iniesta

QUÈ FARIES SI NO TINGUESSIS POR? 

Autor: Borja Vilaseca 

Personalment he gaudit molt de la
lectura d'aquest llibre del qual n'he

tret molt bones conclusions. 

Raquel Estrada 

ELS PILARS DE LA TERRA
Autor: Ken Follett 

El detallisme, la cruesa de la realitat
de l’edat mitjana i unes històries per-

sonals.... Apassionant!.

Sònia Rupérez 

YO FUI A EGB
Autor: Javier Díaz 

Totalment recomanable per a aquells
que com jo, vam anar a EGB. Per a
passar una bona estona recordant
les vivències de l’època estudiantil.

Perfecte per a llegir amb companyia i
compartir opinions.

Neus Guiu

LA MATERNITAT D'ELNA 
Autor: Assumpta Montella i Carlos 

El llibre explica la història de 597 perso-
nes anònimes que van néixer a la pobla-
ció d'Elna entre 1939 i 1944 als camps de
refugiats republicans ubicats la zona del
Rosselló. La suïssa Elisabeth Eidenbenz
els va salvar de néixer en condicions
penoses. La meva filla Elna rep el seu
nom en homenatge a totes elles. 

Gemma Ginovart

PROMET-ME QUE SERÀS LLIURE
Autor: Jorge Molist 
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El Lekhwiya, de Doha,
campió de la Lliga de Qa-
tar. Es l’equip entrenat per
Laudrup, amb el santjau-
mero Gerard Zaragoza al
cos tècnic.
Gerard Zaragoza va arribar

aquesta temporada al Lekh-
wiya, al costat del tècnic Mi-
chael Laudrup. Els resultats,
millors impossible: “Hem si-
gut campions de la lliga de

Qatar, Qatar Stars League.
Ara estem centrats en els
dos partits de Champions
d’Àsia que queden. Anem se-
gons al grup amb 7 punts i
creiem que guanyant un dels
dos partits podem estar clas-
sificats per a vuitens de fi-
nal”. A Qatar, al Lekhwiya, li
queden també les dos co-
pes. La copa Qatar que la ju-
guen els 4 primers classifi-

cats i la copa de l’Emir que la
disputen tots a partit únic.
Gerard recorda que “la ce-

lebració de la lliga va estar
molt bé, ja que va coincidir
amb una visita dels meus pa-
res i tios i ells, juntament
amb la meva parella, van po-
der viure de ben prop la fes-
ta”. Al cos tècnic de Laudrup
hi ha dos preparadors físics i
dos entrenadors assistents.

Gerard és un dels dos entre-
nadors assistents. Sobre
Laudrup, destaca que “és un
gran gestor de grup i la seva
manera de portar als juga-
dors i de conviure en les si-
tuacions del dia a dia d’un
club gran de Qatar han estat
la clau”. Gerard Zaragoza és
un altre ebrenc pel món, ja
amb èxits importants al seu
curriculum .

Campió de la lliga de Qatar
EL SANTJAUMERO GERARD ZARAGOZA

El tècnic ebrenc forma part del cos tècnic de Michael Laudrup
En un territori petit com el

nostre, és complicat donar
una opinió de forma oberta. A
mi em toca fer-ho i he d’assu-
mir les responsabilitats per
aquest motiu. És complicat
fer-ho perquè quan opines
sempre pots tendir a posicio-
nar-te i això, de ben segur,
agradarà a uns i no ho farà a
uns altres. I la memòria es
perd ràpid.  A la redacciód’un
diari hi ha poques trucades
d’agraïment per una notícia o
per un reportatge. En canvi,
per manifestar un desacord,
es truca d’immediat. 
Es pot entendre. I ho he

d’entendre. Es la soletat del
periodista. Com la soletat que
té l’àrbitre, que només se’l re-
corda quan ho ha fet mala-
ment. Quan ho ha fet bé, no té
més importància...
Podria explicar mil anecdò-

tes al respecte. Darrerament,
em vaig trobar a un exdirectiu
d’un club que em va dir que
quan ell estava a la directiva,
jo li pegava ‘molta canya’ (pa-
raules textuals) a aquest club.

I que ara que
ell no està,
no en ‘pego’
tanta. La ma-
teixa tarde,
un directiu
actual d’aquest club em va co-
mentar que ‘la canya d’en-
guany no l’havies pegat anys
enrera...’. Aquesta és la reali-
tat. Però són gairebé 20 anys
de professió per saber que
són expressions del moment i
que al final, amb temps, les
coses es posen al seu lloc i
que la gent acaba valorant la
feina. Està clar. Tot entra dins
del joc. On vull arribar avui?
Doncs, sobre el tema Calafat.
Jo ja he manifestat que, des
de la distància, crec que el
Corbera li ha de donar la bai-
xa. De que serveix retenir un
jugador que no vol jugar amb
tu? I menys si no s’ha format al
teu club i no porta molts anys.
Es només una opinió. Segur
que a Corbera, la meua opinió
no agradarà. Però s’ha d’en-
tendre que només és una opi-
nió. 

El Corbera, Calafat i la baixa
de la discòrdia

Gerard destaca a Laudrup com la clau de l’èxit 
de l’equip, a la lliga de Qatar.

LAUDRUP

Proper partit

Al programa Minut 91 (23 h)

Toni Calafat estarà dilluns a
Canal Terres de l’Ebre

NO REP LA BAIXA DEL CORBERA

Toni Calafat, com ja hem ex-
plicat les darreres setmanes,
jugava amb el Corbera quan el
Jesús i Maria va interessar-se
per ell. En principi, semblava
que no hi hauria problema per
rebre la baixa però, posterior-
ment, no va ser així i el Corbe-
ra, als directius del Jesús i Ma-
ria, va demanar-los una
compensació econòmica pel
traspàs. Les setmanes han
anat passant i la situació sem-
bla que es complica perquè, la
setmana passada, una votació
de la directiva corberana va

decantar-se per no donar-li la
baixa. Les converses entre
club i jugador han estat més
complicades amb el pas dels
dies. I a hores d’ara, Calafat,
que no jugarà més a Corbera,
ha de recòrrer a la Federació
per tal de presentar unes al.le-
gacions i que aquesta, un cop
fetes les investigacions, pugui
decidir d’ofici si li dóna la bai-
xa al jugador. Calafat, junta-
ment amb David Torres, es-
tarà dilluns a Canal TE, a Minut
91 (23 h), després del Cafè
Culer. 

Després de l’empat de dimecres, contra l’Europa

L’Ascó, més distanciat del cinquè
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre diumenge
al camp del Rubí (1-0). L’equip
barceloní lluitava per engan-
xar-se a les primeres quatre
places i va guanyar, tot i que
en la jornada de dimecres va
perdre a Cerdanyola.
En el partit de diumenge,

l’Ascó va millorar a la represa,
amb el marcador en contra, i
va poder empatar, però no va
transformar les ocasions.  
Dimecres tornava a haver-hi

lliga, l’Ascó rebia el tercer
classificat, l’Europa. L’equip
escapulat es va avançar en el
marcador, però l’Ascó, a la re-

presa, quan el partit va estar
obert i també quan va estar
més posat, va empatar. El
punt i el fet que la Pobla no ju-
gués dimecres (ho farà el dia
22) comporten que l’Ascó es-
tigui a un punt del líder i que
amplie distàncies respecte el
cinquè. Falta menys.

La Pobla no juga el seu
partit fins el dimecres 22.
L’Ascó visita diumenge 
(17 h) el Peralada. 

Proper rival

L’Amposta rebrà el Torredembarra, diumenge

Mirar per amunt

PRIMERA CATALANA

L’Amposta va cedir un em-
pat al camp del Viladecans (2-
2) quan al primer temps (gols
de Víctor i Becerra) guanyava
0-2. A la represa, el conjunt
local va intensificar el seu do-
mini i va entrar en el partit.
L’Amposta va tenir les seues
opcions com un penal no xiu-
lat a Becerra, però el resultat
no es va moure. L’equip de
Teixidó rebrà diumege el To-
rredembarra. Porta vuit jorna-
des sense perdre, 18 punts
de 24. L’objectiu ja és quedar
entre els cinc primers.
La Rapitenca, per la seua

part, va empatar al camp del
Mollerussa (1-1). Un punt posi-
tiu i més considerant que
Adria va marcar el temps afe-
git. 
Ara cal fer el punt i, també

com, l’Amposta, apuntalar la
permanència el diumenge
contra l’gualada.

Celebracions del títol de lliga, a Qatar.  Gerard, el segon en peu per la dreta.

La Rapitenca rebrà
diumenge l’Igualada (12h)
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El Tortosa necessitava una victòria per maquillar la seua situa-
ció en les darreres jornades i també per no baixar més places a
la taula. I no va fallar contra el penúltim, el SP i SP en un partit
que es va resoldre a la segona meitat, després que a la primera
el juvenil Arnau obrís el marcador. A la represa, en deu minuts, tot
va quedar finiquitat i el Tortosa que va acabar jugant amb como-
ditat davant d’un rival minvat i amb inferioritat. Asín (2), Fouad i
Carles van fer els altres gols. El Tortosa rebrà diumenge el Delte-
bre i després visitarà el R Bítem en el derbi. Es continua treballant
per la temporada vinent. La setmana pasada informàvem d’un in-
terés amb Beto. Aclarir que no ha estat o és l’únic entrenador
amb el que s’ha contactat. 

El Tortosa es recupera 
amb un set de gols

EL SP I SP VA ACABAR AMB INFERIORITAT (6-0)

El Jesús i Maria, amb algun
dubte després dels darrers par-
tits, va fer un pas endavant
ferm en el camí per assegurar
la segona plaça. La seua victò-
ria contra el Camp Clar i la de-
rrota del R. Bítem han ampliat la
distància i fan estar un xic més
còòmode al conjunt de l’Aube.
En aquest sentit, el partit de
diumenge al camp del Valls és
molt important. La victòria con-
tra el Camp Clar ja es va forjar
al primer temps amb els gols

d’Aleix Arques i de José Mari.
Malgrat que el Camp Clar va re-
duir distàncies a la represa, ac-
te seguit, Teixidó i Mauri i, pos-
teriorment, Jesse, van golejar
amb el 5-1. El Camp Clar va fer
al final el seu segon gol. Cal la-
mentar, dins de les baixes, la
d’Ivan que ha dit adéu a la tem-
porada, per una lesió als lliga-
ments. Malgrat que els darrers
partits l’equip havia estat irregu-
lar, la ratxa és espectaular, 19
jornades, només una derrota.

El Catalònia ja té més prop la permanència de forma matemàtica la
salvació i ara pot gaudir de la competició, en les jornades que man-
quen. Al camp del Deltebre, els jesusencs van imposar-se al primer
temps quan foren superiors i es van aprofitar la manca d’intensitat
d’un conjunt local molt limitat d’efectius per les baixes. Jordi i Toni
van marcar. Narcís, tècnic local, comentava que “és cert que estem
justos d’efectius des de fa setmanes, però l’actitud de la primera
meitat no va ser la que ha de tenir un equip que s’hi jugava molt. A
la represa, després de parlar-ho, vam millorar, però ja era tard”. 

El Catalònia ja certifica la permanència i
el Deltebre es complica (0-2)

JORDI TOMÀS I TONI VAN MARCAR PELS D’ENRIC

El Gandesa no mereixia la derrota en la seua visita al camp del Cam-
brils (1-0). Però no va poder evitar-la i, d’aquesta forma, veu trenca-
da la seua ratxa de les darreres nou jornades sense perdre, set
victòries i dos empats. Sense ser cap excusa a la derrota, l’actua-
ció de Manolo Miras no va agradar als gandesans. Amb el Reddis
va debutar Victor Garrido, jugador de Falset que estava al Reddis.
La setmana passada va fitxar amb el Cambrils, equip que tindrà vin-
cles amb el Reus. Aquests es comencen a notar (vegeu Top Secret,
plana 17).

El Gandesa veu frenada la
seua ratxa

VICTOR GARRIDO (REDDIS) FITXA AMB EL CAMBRILS

El CD la Cava va guanyanr remuntant al camp de l’Ampolla (1-4).
Eric va empatar a la primera meitat i al minut 80, Pier va fer l’1-2.
El partit va trencar-se i la Cava va imposar-se amb dos gols més,
de Lleveria i de Jaime. Victòria contundent d’un equip que es troba
en un gran moment, amb 24 punts de 17. I la derrota es va produir
en un partit al camp del R. Bítem en el que la Cava no va merèixer
aquell resultat, per les ocasions que va tenir, principalment al primer
temps. Es l’equip més en forma de la competició, a hores d’ara,
pels resultats acumulats. La confiança amb la feina del cos tècnic i
els fitxatges en uns moments de dubtes, han estat claus per a que
el CD la Cava estigui en places capdavanteres i sigui una satisfac-
ció i una il.lusió per a la seua afició en aquests moments.

La Cava, l’equip 
més en forma

VUIT VICTÒRIES EN NOU JORNADES

El Camarles va perdre contra el líder (1-8). El partit ja es va compli-
car al primer minut, amb el 0-1. A la primera meitat, malgrat les fa-
cilitats defensives del Camarles i que el Vilaseca arribava i no perdo-
nava, el partit va estar encara igualat, amb l’1-3 i un gol anulat als
locals. Però a la represa, com al primer temps, el gol matiner del Vi-
laseca, va tancar el partit. El Camarles no va poder reaccionar i el lí-
der, un equip equilibrat i de categoria superior, cada vegada que arri-
bava, marcava. Així fins l’1-8. Un resultat que fa mal, però del que el
Camarles ha de reaccionar, recuperant la línia de les darreres setma-
nes. Sobre tot, oferint menys facilitats en l’aspecte defensiu. 

El líder Vilaseca 
passa per sobre del Camarles

1-8

Jordi Rojas 
EL TRAVESSER

La setmana passada, informà-
vem a Més Ebre que una de-
rrota de l’Ampolla contra la
Cava podia ser dolorosa. En
tots els sentits. I és que podia
ser el detonant de la destitu-
ció del tècnic. La realitat és
que la situació de l’Ampolla és
complicada, principalment
perquè l’equip no reacciona.
Sobre tot, com va demostrar-
ho diumenge, anímicament. 
Miquel Cotaina ha tancat una
etapa amb un balanç positiu al
CF l’Ampolla, i potser aquesta
hagués hagut d’acabar a fi-
nals de la lliga passada. En

aquesta lliga, ja des d’un prin-
cipi, la inèrcia no ha estat la
mateixa.  L’equip es va haver
de renovar de forma conside-
rable i a nivell esportiu els re-
sultats no han estat els espe-
rats. Les baixes, per lesions i
altres motius, no han ajudat.
També és cert. 
Paco Gilabert a Minut 91, a
Canal TE, “són responsabili-
tats compartides, no tot és
culpa de Miquel. A ell, a més,
l’hem de valorar perquè ha fet
un bon balanç en aquesta eta-
pa, però ara la situació neces-
sitava pendre una decisió”.

Possiblement, Cotaina ja
havia estat qüestionat des de
fa uns mesos. No obstant, la
derrota de diumenge i sobre
tot com es va produir, amb
superioritat numèrica des del
minut 29 i amb la desfeta dels
darrers deu amb l’1-4, van de-
sencadenar la destitució, de
la que ja s’havia comentat que
podia succeir si no es podia
canviar la dinàmica. Aquesta
no va canviar, més bé al con-
trari. 
Cotaina acceptava la decisió
tot i que deia que “crec que
haguéssim pogut aconseguir

l’objectiu, que és la permanèn-
cia, en unes jornades”.
Jordi Rojas, que va cop-

mençar la temporada amb el
Jesús i Maria, és el nou tèc-
nic. “Estic il.lusionat i amb ga-
nes de poder assolir bons re-
sultats que són els que han
fet falta perquè coneixent a
Cotaina, sé que la seua feina
ha estat del tot professional”.
Rojas debutarà al camp del

Roda de Berà, diumenge. Cu-
riosament, allí va dirigir el da-
rrer partit amb el Jesús i Ma-
ria, en el present campionat.

Jordi Rojas, nou tècnic de l’Ampolla
La derrota contra la Cava i la dinàmica de l’equip han estat el detonant de la destitució de Cotaina

DEBUTARÀ AL CAMP DEL RODA DE BERÀ, ON VA DIRIGIR EL DARRER PARTIT AMB EL JESÚS I MARIA

Pas endavant del Jesús i Maria, cap a la segona plaça
VA GOLEJAR EL CAMP CLAR

Raül Teixidó.

L’Alcanar va oferir una de les seues millors versions al camp del
Tancat on es va imposar clarament amb una gran actuació gene-
ral, i amb Romero com a ‘matador’ a la davantera, fent dos gols
ja al primer temps. L’aparició d’Edu Aguilar en el partit també va
ser letal i així es va sentenciar a la represa amb un contraatac de
manual que va culminar l’incisiu Adrià. Bona imatge de l’Alcanar
davant d’un voluntariós Tancat que no va poder evitar la superio-
ritat del conjunt canareu que hagués pogut ampliar el marcador.
En els darrers minuts, els canareus es van acomodar i el Tancat
va fer l’1-3. La incògnita al CD Alcanar continua sent quins plante-
jaments tindrà el club la temporada vinent, si segueix amb la po-
lítica dels darrers anys o si ha d’agafar-ne una altra.

AL CAMP DEL TANCAT (1-3)

Romero i Edu Aguilar lideren un
gran Alcanar

El Remolins-Bítem, fins diumenge, depenia d’ell mateix per po-
der tenir opcions a la segona plaça. Estava a tres punts i havia de
visitar el Jesús i Maria. No obstant, en un moment important per
conservar aquestes opcions, el Valls el va frenar. Els vallencs van
estar molt ordenats defensivament. El R-Bítem, a més, no va tenir
claredat ofensiva i no va poder amb el rival que, a la vegada, va
crèixer quan va fer el gol. La precipitació va condemnar al conjunt
local que no va poder reaccionar. L’arbitratge, sense ser determi-
nant, no va agradar i per aquest motiu van haver-hi protestes una
vegada s’havia acabat el duel, a la zona de vestidors. Finalment,
dir que Sergi Cid, fill del tècnic Xavi Cid, està prop de fitxar amb
el Rem. Bítem, un cop rebi la baixa del Reus. Està al juvenil. 

SERGI CID (REUS JUVENIL), PROP DE FITXAR

El Valls allunya al R-Bítem de la
segona plaça
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El pati està calent: Alcanar, Tortosa, J.i Maria, Valls, Cambrils, Sant Pere Sant Pau,
Camp Clar i aquesta setmana l’Ampolla han canviat d'entrenador. Gairebé la meitat.
Estem estressats o alguna cosa no quadra?.
Abans de fer una cronologia del cas Cotaina, he de dir que si jo estés al lloc de la

junta de l’Ampolla, potser també pendria decisions per la situació de l’equip. Però,
sense ser de la junta, no ho veig igual. Sóc un defensor dels tècnics, ara i sempre. 
16.30 h: comença el partit contra La Cava i als pocs minuts marca Cristian Re-

golf. Però això dura poc. Empata la Cava de seguida, equip que va quedar-se en deu al minut 29. 18 ho-
res: parlo amb el president, Paco Gilabert:  "Si s’empata és possible que segueixi Miquel". Faltant deu mi-
nuts, Cotaina semblava que podia seguir. Però al món de futbol tot pot canviar en un minut. La Cava fa
l’1-2 i l’Ampolla baixa els braços. Amb un menys, la Cava va fer dos gols més. Pel foro intern que tinc per
a gent del futbol dono la notícia cinc minuts abans d'acabar el partit. Cotaina s'acomiada. 

Jo   parlo amb diversos membres amb pes específic a la plantilla. Em comenten, sobre el seu mister:
"gran persona, treballador i professional fins a l'últim dia. Som els jugadors els que no hem estat a l'altu-
ra". Dilluns: 8.24 h. Dilluns tarda, Nacho Perez, el míster més cotitzat del futbol ebrenc, diu no a l'Ampo-
lla, tot i que valora l’interés i destaca que no li desagradaria anar a l’Ampolla, perquè coneix molt al pre-
sident i sap que estan fent bé les coses. Però aquesta temporada, fins ara, no s’ha plantejat entrenar.
Dimarts es reuneixen a Cambrils el president amb Jordi Rojas, ex míster de la Canonja, Valls, Jesús i Ma-
ria i del futbol base del Salou, aquests clubs en els que ha estat en aquesta temporada.

En plena Setmana Santa, la directiva va citar a l’Ampolla per parlar-ne de la situació de l’equip. Cotai-
na l'any passat va rebutjar una oferta de la Rapitenca per seguir a Ampolla, on ha estat cinc temporades.
L'entrenador més veterà de la 1a i 2a catalana en un club, a més de tenir un altre rècord Guiness, 16
temporades entrenant i cap a l’atur: 3 a Santa Bàrbara, 3 al Club Esportiu Ascó Escola, on va pujar a Pri-
mera regional, 1 a Sant Jaume, 6 a l’Ampolla en dues etapes i 4 en en futbol base del Tortosa. 16 cam-
panyes, dos cessaments, a Sant Jaume i ara a l’Ampolla. Cotaina va ascendir fa tres temporades a 2a.
Catalana, fa dos va aconseguir la permanència amb el lloc onzè; la passada va estar algunes jornades lí-
der i al final va quedar sisè sent un dels equips revelació. 
La dinàmica de l’equip (2 punts de 21) i la proximitat amb el descens per compensació han estat els

detonants d’una decisió que, baix el meu punt de vista, com a defensor dels entrenadors, crec que no
s’hauria de produir. L’Ampolla, sol guanyant dos partits està gairebé salvat. L'arribada d'un nou entrena-
dor no garanteix res. A Alcanar el canvi va servir per poc i a Tortosa més del mateix. És més, des de la
marxa de Nando, la situació ha empitjorat. Cotaina es va equivocar potser en fitxar dues puntes: Roldan,
que no ha donat rendiment, i Sergio Ruiz, a més de que Cristan Regolf no és el de la passada campan-
ya quan va marcar 21 gols i en aquesta en porta 12. A més de les nombroses lesions durant tota la tem-
porada. Cotaina va portar tres temporades de menys a més: ascens, salvar l'equip i aconseguir sisena
plaça. Però no se li pot demanar miracles cada temporada. El president Paco Gilabert em diu: "quan un
equip fa set jornades que no guanya alguna cosa cal fer per canviar la dinàmica. Sap greu perquè valo-
ro a Cotaina, tant a nivell personal com en l’esportiu, però havíem de pendre una decisió". Els resultats
manen. El futbol, en general, no té memòria. En el món del futbol ebrenc ja veuen que dos i dos no són
quatre. Va passar amb Carlos a Alcanar, Nando a Tortosa i ara amb Cotaina. A Tortosa i la Cava en els
últims dotze anys cada any i mig de mitjana han tingut un entrenador de promig.  Cotaina havia decidit
que aquesta era la seva última temporada a l’Ampolla. 161 partits en aquest club. Però ha acabat abans.
Com he dit, sóc un defensor dels entrenadors i més d'un home com Cotaina que tindrà molt defectes
però té un historial impecable, treballador i les últimes tres temporades ha aconseguit més triomfs que
derrotes. Però, com he dit, també em poso en el lloc de les juntes directives i, malgrat que no sóc par-
tidari, he d’entendre que es poden prendre decisions que no són fàcils. Els resultats donen o trauen la
confiança. 
RAPITENCA I AMPOSTA GUERRERS EN CAMP CONTRARI. Més clar que l'aigua. L'Amposta por-

tava dos partits remuntant, aquesta setmana li va passar tot el contrari. Guanyava i després li van empa-
tar. El futbol és així.   Rapitenca va traure un punt d'or en els últims minuts. Quan falten set jornades els
nostres dos representants estan gairebé salvats. L’Amposta cal dir que ja és l'equip dels empats: tretze
i porta vuit jornades invicte. Santboià, nou líder.
2A. CATALANA, TOT DECIDIT PER LES PRIMERES DUES PLACES I DELS QUATRE DESCEN-

SOS, NOMÉS UN EQUIP EN PERILL. Una jornada més el Vilaseca va demostrar perquè és líder i gai-
rebé campió. Va arribar a Camarles i al minut 1 ja guanyava 0-1. Cada vegada que arribava era gol. La
defensa de Bartolo no va estar fina i aquest mister es va descarregar quan va arribar a casa prenent un
tros de pa amb nocilla. Tancat, C.Clar, SP i SP i Deltebre, llevat miracle seran nous equips de Tercera ca-
talana i per la cinquena plaça del descens hi ha tres equips: Camarles, Cambrils i l’Ampolla en un puny.
Si puja el que promociona, se salvarà el cinquè per la cua. Un 50 % de possibilitats. Jornada negra per
als tres equips que aspiraven per a la segona plaça: els tres van perdre. R-Bítem, Canonja i Gandesa en-
cara que aquest equip va merèixer la victòria. El col.legiat, Manolo Miras, va fer un arbitratge de campio-
nat. Vaig dir que La Cava i Catalonia es salvarien i estan més que salvats, quan falten 21 punts. A desta-
car de l’afició del ‘Cata’ va arropar el seu equip a Deltebre amb 60 aficionats, més que els locals, inaudit.
Tortosa, per fi una victòria solvent però cal dir que el SP i SP va acabar amb 9 jugadors i un porter lesio-
nat. La Cava, imparable des que va sortir de la seva crisi al gener. Porta vuit victòries i una sola derrota,
bestial, ara la meta és quedar per sobre del Tortosa. Va despertar l’Alcanar amb un gran Romerito.
TERCERA CATALANA. CADA VEGADA MÉS EMBOLIC. Vuit equips només separats per set punts,

mare meua quin final de lliga. Els quatre primers classificats separats per un punt. S'imaginen l'última jor-
nada?. Godall i Corbera, primers, i el Santa Bàrbara, amb un partit menys, tercer, un punt per darrera. A
Corbera se’n va anar Fidel i no va passar res, se’n va anar Toni Calafat i segueixen guanyant. El Godall
vol batre dos rècords i si un dels dos queda campió, vendran la plaça? Tot és possible. Si segueix aques-
ta marxa, el Flix ascendirà. Sis jornades guanyant però té partits forts davant de l’Aldeana, equip aquest
que es juga l'ascens en la propera jornada, i després Batea, la Sénia i Santa Bàrbara. El seu mister, Rius,

Cas Cotaina, història d’un cessament

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

diumenge va fer rècord: 700 quilòmetres de viatge per arribar al partit davant d'un Ulldecona on hi va ha-
ver un fet insòlit: va aterrar un helicòpter al camp abans de començar el partit per recolllir un ciutadà ull-
deconenc que havia tingut un infart. Partidàs a S. Bàrbara, el Roquetenc va igualar un 3-1 i va fer un gran
partit, amb gran proposta, sobre tot a la segona part i igual. Però Nico va fer un gran gol en temps afe-
git quan l'àrbitre anava a xiular el final. Al president del S. Bàrbara li va sortir la tensió durant uns segons.
Ametlla i Campredó estan en gran moment de forma. L'equip de Capera, últimes 12 jornades només tres
derrotes i al Campredó li van molt bé els equips grans. No s'arruga: va guanyar a Ulldecona i diumenge,
amb deu, va empatar a l'Aldea, amb Súper Paco golejant de nou. I porta 4 jornades imbatut. 
CULEBRÓ TONI CALAFAT. Dijous de la setmana passada per la nit es va reunir la directiva del Cor-

bera. Una reunió calenta. Pere Rins, un monstre i gran persona, i el president eren partidaris de donar la
baixa perquè fitxés amb el Jesús i Maria, però alguns membres de la directiva no volien. La qüestió és
fer la vida impossible a Toni Calafat perquè no jugui, això no és primera divisió, és a dir, és futbol de po-
ble. Igual s'haurien de canviar les normes i si un jugador se’n vol anar que tingui la llibertat com a la vida
mateixa en un en un treball. Això és de relats salvatges. Si Toni Calafat hagués estat al dia de la votació
de la junta corberana, què hagués passat? Segur que s'haguessin abraçat...
FITXARÀ BETO PEL TORTOSA? Aquest Michel és un fenomen. Se’m va avançar a la notícia. Som

amics però per buscar la notícia ni ens parlem, ho juro. La setmana passada va dir Michel que l'ex juga-
dor de Valls i que va estar al Benicarló com míster i ara és segon del Nàstic de la Divisió d'honor juvenil,
Beto, era un candidat a la banqueta del Tortosa. De moment té un 90% per cent de possibilitats de que-
dar-se al Nàstic, doncs, està a gust i vol aprendre abans de donar el salt a un equip amateur. Els diré que
el dia de la dimissió/destitució de Nando, Beto va rebre una trucada d'una persona del Tortosa per fitxar
per aquesta temporada i la següent. I ells va dir "No". El curiós que el Tortosa bat rècord Guines en tèc-
nics que no el volen entrenar. Miguel Bes aquesta campanya; fa tres Enric, quan estava a Gandesa, Na-
cho, quan estava a Amposta, i Videllet. Beto és un entrenador 10 però no coneix el club per dins, men-
tre hi ha altres tècnics ebrencs i no diré noms que segur que aconseguirien els objectius del Tortosa en
tres anys, donant un gir al club. Per ser entrenador del Tortosa cal tenir tres coses: primer ser un bon
entrenador, segon conèixer el club per dins i tercer ser el màxim mandatari de la parcel·la esportiva i això
crec que l'entrenador entrant no li deixaran fer.

-Pol Rodriguez, que va estar al
Dertusa, futbol base del Barça,
Tortosa i la Sénia, entre d’altres,
ha tornat a jugar. Va debutar
amb el Pinell. I diumenge va

marcar, precisament a la Sénia.
-El Pinell rebrà avui divendres el

S. Bàrbara (20.30h), partit
avançat per la romeria.

-El Batea va jugar a Gandesa, pel
tancament del seu camp. 

TERCERA CATALANA

EL PARTIT ULLDECONA-FLIX COMENÇA AMB RETARD

El camp del futbol d’Ulldecona és un improvisat heliport, per si hi ha una
urgència, amb trasllat d’un malalt a un centre clínic. Diumenge va suc-
ceir. Un veí ulldeconenc va tenir un infart i es va haver d’utilitzar el camp
perquè pugués aterrar l’helicopter. El partit era el de menys en aquell
moment. La vida d’una persona és sempre prioritària. El partit va co-
mençar amb retard i el veí ulldeconenc fou traslladat a Tarragona. 

Partit trepidant. El Santa es va
avançar amb gols de Jaume (pro-
testat pels visitants) i De la Torre.
Curto reduia distàncies però
Gilabert feia el 3-1. El partit sem-
blava encarrilat però un gran
Roquetenc (millor equip que ha
passat per S. Bàrbara) va empatar
amb gols de Cristian, el segon al
94. Amb 3-3, Nico destapava l’eu-
foria amb un gran gol (97’). El
Santa, amb opció de tot. 

El Corbera, tot i no comptar amb el
seu referent, Toni Calafat (no se li
dóna la baixa), trepitja amb ferme-
sa, amb un equip consolidat, camí
de fer història. De moment, ja l’està
fent. L’Horta, que tenia la baixa de
Marc Baiges,  amb quatre derrotes
seguides, s’ha tornat a comprome-
tre a la taula. Gilabert, amb una
canonada des del mig del camp, va
fer el 0-1 (1’). Jordi Julià poc des-
prés marcava el 0-2 i l’incombusti-
ble Cornejo sentenciava amb el 0-3. 

HORTA-CORBERA 0-3

Si el Corbera està fent història, el
Godall no es queda enrera. Es ben
cert que l’equip, a l’antiga Segona
regional, ja va fer bones campanyes,
però no va ser mai líder a la jornada
27. Els godallencs tornen a acumular
una bona ratxa de resultats, després
de sumar també els punts del partit
amb el M. la Nova. Va saber decidir
amb gols de Zaragoza i de Labèrnia.
L’Alcanar, més complicat encara.

El Batea es refà amb dues victò-
ries seguides i, amb un partit
menys, està en plena pomada. El
Ginestar continua immers en la llui-
ta per evitar la tercera plaça de
descens que està oberta. Agustí
encarrilava la victòria a la primera
meitat amb dos gols. Cristian a la
represa aconseguia el 3-0 i Agustí
culminava el ‘hat-trick’ amb el 4-0. 

El Flix és l’equip més en forma.
Sis victòries seguides i disparat
cap a les primers places. A
Ulldecona, sobre tot a la segona
part, va demostrar el seu gran
moment obtenint un triomf de
prestigi al camp del líder. Jaume
Esteve, Porta, i Oleguer remun-
taven el gol inicial de Yassine.
Santi Sancho va fer el 2-3, però
Yuri va sentenciar amb el 2-4.

ULLDECONA-FLIX 2-4

El Campredó va empatar al camp
de l’Aldeana (1-1), jugant amb inferio-
ritat des del minut 69. Paco, incisiu,
va fer el 0-1. Poc després, Monforte
va empatar. El Campredó, amb la
lliçó ben apresa, va replegar-se amb
encert davant d’un Aldeana que no
va poder tenir la fluidesa d’altres tar-
des. Els aldeans estan ara a dos
punts dels líders. El Campredó
avança cap a la permanència. 

ALDEANA-CAMPREDÓ 1-1

El Pinell, en crisi de resultats i
necessitat, va oferir una bona imat-
ge a la Sénia. De fet, en les darre-
res jornades, està millorant, tot i
no trobar bons resultats. A la
Sénia, Jordi Arasa va fer el 0-1 i,
tot i l’empat d’Isaac, els pinellans
van estar ben posats i Pol aconse-
guia l’1-2. Un penal, discutit pels
visitants, ja al final, va ser el 2-2,
transformat per Ramon. 

L’Ametlla, tot i les dificultats que ha
tingut durant el campionat, ha trobat
la fòrmula en aquesta segona volta
en la que està en la bona direcció per
evitar el descens. Pepe i Rullo reflec-
tien al marcador la bona feina local,
amb el 2-0. El gol d’Edu Llop, ho com-
plicava tot a la represa (70’), però la
victòria fou per als locals que fan un
pas de gegant cap a la salvació. 

El Perelló, en un partit discret, va supe-
rar un combatiu i competitiu Sant
Jaume que va vendre cara la derrota.
Magí i Mohe, a la represa, van signar
un triomf que deixa encara amb
opcions als perellonencs que ara
juguen dos partits més seguits a casa.
El proper, en fires.

Un Flix  extraordinari Gran Campredó Un Corbera històric

ALCANAR-GODALL 0-2

Un Godall espectacular

BATEA-GINESTAR 4-0

Hat tric d’Agustí
S. BÀRBARA-ROQUETENC 4-3

Nico, al 97

LA SÉNIA-PINELL 2-2

Un penal val l’empat

AMETLLA-M NOVA 2-1

Progressió calera PERELLÓ-S. JAUME 2-0

Enganxats

Salvar una vida
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Rojas (Gandesa)

Sam (Rapitenca)       Iniesta (Catalònia)       

Aleix Arques (J. i Maria)    Ubalde (R Bítem)            
Arnau Beltran (Tortosa)   

Cristian  (Camarles)    Eric (la Cava)   
Sergi (Deltebre)  Marc Vernet (Amposta)

Romero (Alcanar)

Pol (Pinell)     Paco López (Campredó)
Cristian (Batea)

Aleix (Roquetenc)    Avraham (Ametlla)

David Pena (Perelló)        Carlos Querol (Godall)

Oriol (Corbera)          
Ximo Martí (S. Bàrbara)    Manu (la Sénia)

Sergi Auré (Aldeana)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

AVUI: ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA I 11 EQUIPS DE TERCERA

EQUIP %
D.

Nº
Flix
La Cava
Amposta
Jesús i Maria
Ulldecona
Camarles
Batea
Corbera
Aldeana
Perelló
Godall
Gandesa
R-Bítem
Catalònia
Ametlla
Rapitenca
Santa Bàrbara
Campredó
Ascó
Roquetenc
La Sénia
Deltebre
Tortosa
Alcanar
Horta
Ginestar
Pinell
Alcanar B
Móra Nova
Ampolla
Sant Jaume

18
15
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
5
5
4
3
1
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: UE SANT JAUME

De vegades, els primers no són els millors. El Sant Jaume, malgrat ocupar la última plaça, està
demostrant com un equip esportiu i competitiu. Els seus jugadors no cobren. Es digne de des-
tacar el que estan fent, així com també al seu mister. Fa unes setmanes, l’Ulldecona va tenir
moltes dificultats i diumenge va donar molta guerra al Perelló. Mereix el meu reconeixement i
el de tots. Segur que la temporada propera tornarà a pujar.

Top secret
EL REUS AJUDA A CAMBRILS. Jo ja ho vaig

predir fa unes setmanes. El Reus va arribar a un
acord amb el Cambrils perquè sigui filial la tempora-
da propera i d'aquí a dos temporades, absorvir-lo. I
ara ve el bo: per ajudar-lo fa una jugada de mil dimo-
nis amb el seu filial actual, el Reddis. Aquesta és la
història: Morell-Reddis, el mister Bofarull va seure a
la banqueta al jugador Victor Garrido, que havia jugat
quinze partits de titular i amb set gols. Surten a es-
calfar Miguel Reverté i Garrido i entra al camp abans
Reverté. Es cabreja Victor i se'n va anar a la dutxa
quan faltaven 15 minuts. La decisió de Bofarull era
multar i que demanés perdó als seus companys per
falta de respecte. Pera la jugada mestra del director
esportiu del Reus fou que va aprofitar la conjuntura
per cedir a Víctor al Cambrils, quan té un equip amb
pocs efectius ja que aquesta setmana només van ju-
gar amb 11 jugadors de camp, tres suplents i un
d'ells sortia d'una lesió de creuats de set mesos. El
Reus ajuda a Cambrils i la pregunta del milió: algun
equip ebrenc que ha de jugar amb el Camarles: l’aju-
darà?.

MANU (LA SÉNIA)

Un godallenc afincat a la Sénia on porta nou
temporades. És el Mascherano d’aquest equip,
amb seguretat i constància. Manu és el baluart 

de la defensa grogueta.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

JUGADORNº
Eizaguirre
Cristino
Genís
Virgili
Artur Godia
José Ramon
Dani Argilaga
Edu Vives
Socias
Gerard Roigé
Munta

65
54
58
46
42
31
24
20
18
19
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Becerra
Victor Reales
Gustavo Soriano
Marc Vernet
Jonatan Llorach
Victor Calsina
David Callarisa
Diego Becerra
Alex Iniesta
Cristopher
Barrufet

52
52
44
44
32
30
28
22
15
15
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

Xavi Anell
Sam
Ivan Paez
Alexis Jimenez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Toño Gimenez
Agus Ojeda
Gerard Verge
Vilarroya
Adrià Alonso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

51
41
33
28
24
22
20
17
17
17
15

P

JUGADORNº

Jaume Pedra
Enric Ferré
Marc Casanova
Marc Mars
Jordi Porres
Manu Sosa
Miquel Mola
Marc Toledo
Albert Queral
Oriol Bertomeu
Arnau Pedreny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

69
60
39
29
27
27
24
21
20
18
17

P

JUGADORNº
Josep Trinquet
Raul Vates
Romero
Jan Esteller
Chimeno
Ivan Diaz
Ion Oslabanu
Adrià Valsels
Figo
Genís Valls
Xavi Molas

49
45
44
40
40
37
31
28
15
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

JUGADORNº
Maikel Fernandez
Manel Sol
Paco Casas
Sergio Ruiz
Xavi Callau
Chema Esteban
Cristian Regolf
Roldan
Albert Sánchez
Marc Perelló
Edgar Pasto

60
47
37
30
27
25
25
22
18
17
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Francecs Melich
Gerard Fresquet
Felipe
Samu
Abraham Navarro
Leo Sosa
Joseph Ongola
Juanjo Centelles

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

P.

JUGADORNº
Dani Iniesta
Toni Ondozabal
Isaac Casanova
Sergi Escoda
Carlos Ferreres
Fran Reolid
Cristian Arasa
Eugeni Del Cerro
Martí Panisello
Aleix Robert
Cosido

49
45
40
39
34
31
28
20
18
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

Raul Teixidó
Carlos Herrero
Sebas Albacar
Ivan Gonzalez
Mauri Ulla
Albert Torres
Jose Mari  
Jesús Ferreres
Raul Gonzalez
Julio Pardo
Nico Diaz

78
55
49
36
31
29
27
16
13
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Joan Esteban
Jordi Lleveria
Selu
Mario
Narcis Franch
Sergi Grau
Roger Santaella
Jordi Fabregat
Oscar Ruibal
Jaime

62
41
38
31
28
24
24
20
18
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

84
73
33
28
24
22
22
19
17
13
12

P JUGADORNº
Jaume Gumiel
Dilla
Pere Martinez
Federic Giné
Pol Blade
David Rojas
Francesc Barceló
Joan Batiste
Jaume Guiu
Jaume Soriano
Genís Navarro

62
49
35
34
31
30
25
21
19
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Bel
José Ramon
Jota
Angel Sanchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Vizcarro
Edgar Bartolomé
Emili Descarrega
Òscar Benet

58
56
53
44
32
29
22
13
12
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

JUGADORNº
Moha
Manolo Puig
Cristian Ventura
David Vilanova
Alfonso Povill
Pere Bosqued
Albert Arnau
Josep Vilanova
Aleix Salvadó
Foaud
Gerard Estrella

39
38
35
35
32
24
21
18
16
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Curto
Andreu Queralt
Oriol Queralt
Jordi Fibla
Ricard Reverte
Moha Goucghmti
Pau Morralla
Eric Segarra
Pau Gonzalez
Tomaquet
Sergi Sola

69
45
32
31
31
28
22
17
16
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Manel Llambrich
Fran Corella
Joel Rios
David Moya
Monforte
Moha
Salva Gómez
Sergi Auré
Ignasi Colat
Josep Reverté
Oscar Insa

62
56
50
42
35
28
27
24
14
14
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Ruben Bonachi
Avram
Dani Jerez
Robert 
Gerard 
Pepe
Sam Figueras
Sergi Brull
Andrei Vasilica
Sergi Garcia
Sergi Quintana

52
49
39
34
33
33
26
22
16
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº
Kiko
Jordi Vilanova
Agustí Fornos
Eloi Almestoy
Miguel Adrià
Abel Maijo
Joan Aubanell
Cristian Vallès
Enric Sunyé
Adrià Sunyé
Jordi Calvo

73
50
48
45
32
27
22
21
12
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Carlos Roca
Edgar Montserrat
Jaume Cortiella
Ramon Zaragoza
Òscar Camarero
Joel Rodriguez
Johan
Julio Freire
Didac Laboria
Miguel Barsi

43
38
36
30
28
25
23
21
20
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Oscar Gilabert
Toni Calafat
Lachem
Ahmed Abou
Oscar Colat
Bernat 
Robert Costa
Enrique Cornejo
Marc Gonzalez
Jordi Julià
Marc Miravete

64
53
46
42
35
30
23
22
22
14
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Yuri
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Joan Mani
Raul Carrasco
Andreu Peral
Andreu Carranza
Porta
Joel Calvillo
Albert Saltor
Gio

80
72
39
37
30
29
18
16
15
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Albert Batiste
Enric Sentís
Jordi Sabate
Bernat Galvany
Josep Cedo
Arnau Galbany
Juan Caballos

63
61
49
31
29
27
26
18
15
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Joan Zaragoza
Marius
Alex Ramos
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Cana
Robert Altadill
Aleix Royo

75
56
52
50
38
22
15
11
10
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Marc Baiges
José Vicens 
Sergi Rodriguez
Salva Clua
Davis Bes
Gerard Alcovero
Joan Esmel
Pau Cortiella
Carlos Montesó
Ernest Asensio
Guillem Aubanell

52
34
29
28
25
24
23
19
18
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

Amado Clotet
Manu Fernandez
Aitor  Fuster
Quim Bonet
Didac  Prades
Jordi Garcia
Jordi Tolosa
Marc Fonollosa
Fèlix Gomez
Ivan Garcia
Xavi Pomada

55
47
37
35
29
20
19
17
16
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
Nº P.
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SETMANA: 

NICO

logo sección: www.dospelotasdefutbol.  una de ellas

Es va cultivar al futbol
base de l’Escola Delta,
Tortosa i com amateur
va jugar al Tortosa,
Roquetenc, Rapitenca i
la Cava. Va nèixer un
1988. És feliç, casolà,
no li apassiona sortir de
nit. És un enamorat de
la vida i un jugador de
molta qualitat. I un líder
al CD la Cava, l'equip de
la seva vida. És Ferran
Roig, el primer
Megacrac. Ell enceta la
nova secció. A gaudir-
ne.

Pregunta: A quin jugador
d'elit creus que t'assem-
bles?
Resposta: ....A Iniesta

P: El millor/pitjor com a
jugador.
R: Passada i control i el pit-
jor el joc aeri.
P: Vas començar a jugar de
petit, amb els amics?.
R: Si, des dels sis anys
però de la meva colla de
12 amics sol jugo jo.
P: Què t'ha ensenyat més
el futbol?
R: L'amistat, es crea un vin-
cle de per vida. Passes
moltes hores amb com-
panys, en els entrena-
ments, en els partits, fas

amistat amb les famílies
d'ells...a la Rapitenca
entrenàvem cinc dies, ima-
gina’t la convivència i la
relació que això desenca-
dena a final d’una tempora-
da. 
P: Un amic del futbol.
R: Raül Teixidó. Vaig fer
una aposta amb ell a princi-
pi de temporada de qui
marcaria més gols. El dia
que vam jugar contra el
Jesús i Maria va haver-hi
‘pique’ i a més jo vaig mar-
car i ell no. Després vam
fer unes cerveses.
P: La teua pitjor tempora-
da?
R: Al Tortosa. Volia deixar-
me el futbol.
P: El teu millor entrenador?
R: Camarero, que vaig
tenir-lo al futbol base del
Tortosa, Roquetenc i ara La
Cava. És molt metòdic. I
també a Teixidó, és un cat-
xondo i molt explosiu i això
que deia que com a juga-
dor era tranquil però com a
entrenador és tot el el con-
trari. Però bonissim. Vaig
apendre molt. 
P: Què t'agradaria entrenar
més?
R: Tirs a porta, faltes, tirs a
pilota aturada.
P: Qui perd els partits?
R: Els jugadors, però en

algunes ocasions els àrbi-
tres influeixen també.
P: I qui els guanya?
R: En moltes ocasions, els
porters. Quan estava amb
Raül Jiménez en els entre-
naments em parava de cinc
penals, tres. Tenia una gran
condició física, el cridàvem
el gat. Un dels gols ‘amb
més satisfacció’ (carinyosa-
ment ho dic) que he fet
aquesta temporada fou
contra el Jesús i Maria.
L'àrbitre va xiular un penal i
Raül, porter del Jesús i
Maria, es va apropar i em
va dir a l'orella: ‘Sé per on
me’l tiraràs, i te’l pararé’.
Vaig marcar...
P: Un orgasme dura pocs

segons i quan marques un
gol...quan dura?
R: (riu). Són uns 30
segons, des que el mar-
ques, uns moments de
plena adrenalina. 
P: Marques molts gols
aquesta temporada. Com
és?
R: Serà perquè Camarero
em deixa llibertat de jugar
com vulgui.
P: El teu major admirador?
R: La meva núvia diu que
tot ho faig bé, que tinc
molta qualitat. El meu pare,
que va morir fa cinc anys,
era molt crític amb mi,
però em va donar molt de
suport. Em va ensenyar
moltes coses.

P: L'afició que diu...
R: Que tinc de vegades
poca sang, poca ‘mala llet’.
P: El jugador com a tal és
egoista?.
R: Si, en el futbol i a la vida
vols ser el millor, vols ser
un referent, un líder, i és
normal que pugués ser
egoista.
P: Entens als àrbitres?
R: De vegades, em costa
entendre'ls. No tots tenen
els mateixos criteris però
també entenc que tenir
contents a 22 jugadors no
és fàcil...Impossible.
P: Quina reglamentació
canviaries del futbol?
R: Poder dialogar amb els
àrbitres, quan un jugador té
les pulsacions a 200 l'àrbi-
tre ho hauria d'entendre. 
P: El futbol ebrenc es viu
intensament...
R: Serà perquè som pocs
habitants. Ens coneixem
molt i hi ha passió pel club
del poble. A la zona de
Tarragona són més de la
capital, és diferent. 
P: Què sents quan perds?
R: Em menjo molt el cap,
fins al primer entrenament
posterior al partit.
P: Com et calmes?
R: Posant una pel·lícula
d'acció. M'agrada molt
com actor Denzel

Washington
P: I quina t'agrada?
R: Totes.
P: Què prefereixes, un bon
entrenador o un bon equip?
R: Un bon equip, tot i que un
bon entrenador és la clau
per tenir un bon equip.
P: Les teues prioritats de la
vida?
R: El treball, la família i el
futbol.
P: Un moment bo de la
vida...
R: Quan era adolescent,
quan vaig conèixer a la
meva xicota porto vuit anys
amb ella.
P: Veurem la fusió de la
Cava i el Jesús i Maria?
R: No crec, però si que pot-
ser la de l'Escola, Deltebre i
La Cava.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: FERRAN ROIG, JUGADOR CD LA CAVA

PROPERA SETMANA: 

NICO

1 «Un orgasme d’un gol dura 30 segons»
EL JUGADOR TRANQUIL I AMB TALENT
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PRÒXIMA JORNADA  
dissabte  

R. Bítem-Ebre E (diss 18h)

Tivenys-Benissanet (17h)

Aldeana-Ascó (18h)

Camarles-Vilalba (19h)

Catalònia-J i Maria (16.30h)

diumenge 

Xerta-Olimpic (16h)

Bot-Arnes (17h)

la Galera-Roquetenc (17h)

RESULTATS

25a jornada 4a catalana 

J i Maria-Olimpic   2-0

Ebre Escola-Xerta  1-2

Benissanet-Rem. Bítem 2-2

Ascó-Tivenys 6-1

Vilalba-Aldeana 6-0

Arnes-Camarles 2-1

Roquetenc-Bot 2-1

Catalònia-la Galera      1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba           25     74 30 57

2. Ascó             24 63 26 54

3. Olimpic          24 67 25 52

4. J i Maria         23 49 28 45

5. Roquetenc      24 49 34 40

6. Arnes            25 49 41 39

7. Catalònia       25 50 45 36

8. Rem. Bítem    25 38 38 34

9. la Galera       25 31 35 31

10. Aldeana       24 39 59 30

11. Tivenys       25 64 84 29

12. Bot            25 48 59 29

13. Ebre Escola 25 35 58 26

14. Xerta          25 44 84 20

15. Benissanet   24 34 66 18

16. Camarles     24 48 70 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Fonsanta-Palleja

Tortosa E-Santpedor

Pardinyes-At Prat

Cerdanyola-Guineueta

S. Quirze-Bonaire

Llerona-S. Pere

S. Gabriel-La Roca

Sabadell-S Eugenia

RESULTATS

25a jornada 

S. Eugenia-Palleja   0-1

Santpedo-Fontsanta  1-1

At. Prat-Tortosa E 5-0

Guineueta-Pardinyes  2-6

Bonaire-Cerdanyola   1-4

S. Pere-S. Quirze    4-0

La Roca-Llerona   3-4

Sabadell-S. Gabriel    3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 76 38 56

2. Palleja 54 20 54

3. Cerdanyola 54 22 48

4. Pardinyes 63 49 47

5. S. Pere 64 36 46

6. Sabadell 53 26 45

7. S. Gabriel 51 32 43

8. At. Prat 62 39 40

9. S. Eugenia 53 56 35

10. Fontsanta 43 47 33

11. Tortosa E 47 49 27

12. Guineueta 33 68 22

13. Santpedor 45 80 18

14. Bonaire 34 67 16

15. S. Quirze 29 68 16

16. Llerona 36 100 8

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Gandesa-J. i Maria

Gandesa-J i Maria

Aldeana-Tortosa E

S. Jaume-Olimpic

Rem Bítem-Horta

S. Bàrbara-Alcanar

RESULTATS 

21a jornada 

Tortosa E-Gandesa     2-0

Olimpic-Aldeana  2-1

Horta-S. Jaume      3-0

Alcanar-Rem. Bítem 12-0

Ginestar- S. Bàrbara   1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 140 13 53

2. S. Bàrbara 80 13 50

3. Horta 58 50 34

4. Olimpic 36 46 33

5. Tortosa E 54 29 29

6. Gandesa 43 30 29

7. Aldeana 35 23 28

8. Ginestar 44 61 18

9. Rem. Bítem 22 64 12

10. S. Jaume 9 66 10

11. J. i Maria 11 137 2 

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Catalònia

Roquetenc, descansa

la Sénia-J. i Maria

Amposta-Vinaròs

Alcanar-Rapitenca

Perelló-Tortosa

Aldeana-Canareu

RESULTATS

21a jornada 

Ulldecona, descansava

Perelló-Alcanar  1-4

Amposta-Aldeana  4-2

Canareu-Tortosa  4-4

J i Maria-Roquetenc  1-3

Catalònia-Vinaròs   3-2

Rapitenca-la Sénia    4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 75 23 54

2. Alcanar 88 35 50

3. Amposta 71 26 46

4.  Rapitenca 56 31 43

5. Catalònia 49 55 32

6. Tortosa 61 49 30

7. Roquetenc 40 39 29

8. Ulldecona 42 46 28

9. Perelló 37 58 24

10. la Sénia 55 72 23

11. Jesús i Maria 30 47 21

12. Vinaròs 39 39 20

13. Canareu 28 48 14

Veterans

«»

PRÒXIMA JORNADA 
divendres

Pinell-S. Bàrbara (10.30h)
dissabte 

Roquetenc-St Jaume (16.30h)
diumenge 

Ginestar-la Sénia (17h)
Campredó-Batea (17h)
Flix-Aldeana (17h)

Corbera-Ulldecona (17h)
Godall-Horta (17h)

Alcanar-M. Nova (17h)
Perelló-l’Ametlla (17h)

RESULTATS

27a jornada, Tercera catalana  

Perelló-S. Jaume 2-0

S. Bàrbara-Roquetenc4-3

la Sénia-Pinell 2-2

Batea-Ginestar 4-0

Aldeana-Campredó 1-1

Ulldecona-Flix 2-4

Horta-Corbera 0-3

Alcanar-Godall 0-2

L’Ametlla-M Nova 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 27 69 38 51

2. Corbera 27 62 35 51

3. Ulldecona 27 58 32 50

4. S. Bàrbara 26 69 44 50

5. Aldeana 27 57 30 49

6. Batea 26 57 38 47

7. Flix 27 47 37 45

8. Perelló 27 37 30 44

9. Roquetenc 27 50 32 43

10. Móra Nova 27 37 29 40

11. la Sénia 27 48 42 39

12. Ametlla 27 33 45 31

13. Campredó 27 39 46 30

14. Horta 27 39 54 29

15. Pinell 27 37 56 26

16. Ginestar 27 44 71 23

17. Alcanar 27 27 64 19

18. S Jaume 27 18105 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

C Clar-Cambrils (17h)
diumenge 

Alcanar-Catalònia (17h)
Vilaseca-Tancat (17h)

la Cava-Camarles (16.30h)
Roda Berà-Ampolla (16.30h)
Gandesa-Canonja (16.30h)
Valls-J. i Maria (16.30h)
SP i SP-Rem Bítem (12h)
Tortosa-Deltebre (17h)

RESULTATS

27a jornada, Segona catalana

Deltebre-Catalònia 0-2

Tancat-Alcanar 1-3

Camarles-Vilaseca 1-8

Ampolla-la Cava 1-4

Canonja-R. Berà 1-2

Cambrils-Gandesa 1-0

J i Maria-C Clar 5-2

R. Bítem-Valls 0-1

Tortosa-SP i SP 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 27 70 18 67

2. J i Maria 27 63 27 59

3. Rem. Bítem 27 75 25 53

4. Gandesa 27 47 31 49

5. Canonja 27 50 35 48

6. la Cava 27 47 36 45

7. Tortosa 27 56 30 43

8. Valls 27 42 35 42

9. Catalònia 27 38 35 40

10. Alcanar 27 51 33 39

11. Roda Berà 27 36 36 38

12. Ampolla 27 34 53 31

13. Camarles 27 38 55 29

14. Cambrils 27 29 58 28

15. Deltebre 27 23 50 24

16. Tancat 27 28 76 22

17. SP i SP 27 27 78 18

18. Camp Clar 27 27 70 14

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va perdre
diumenge a Rubí i

dimecres va empatar amb
l’Europa. 

2 partits
PRÒXIMA JORNADA 
Masnou-Castelldefels
Sabadell-Figueres
Vilafranca-Terrassa
Palamós-Vilassar
Prat-Martinenc

P. Mafumet-Manlleu
Rubí-Santfeliuenc
Europa-Cerdanyola

Peralada-Ascó (diu 17h)
Muntanyesa-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla Mafumet 32 18 7 7 44 24 61
2. Ascó 33 17 9 7 49 30 60
3. Europa 33 15 11 7 41 28 56
4. Terrassa 33 14 10 9 49 35 52
5. Prat 33 13 12 8 41 28 51
6. Rubí 33 13 11 9 41 32 50
7. Figueres 32 14 6 12 38 37 48
8. Muntanyesa 33 13 9 11 37 29 48
9. Vilafranca 33 13 8 12 44 49 47
10. Palamós 33 12 9 12 44 46 45
11. Masnou 32 11 11 10 33 42 44
12. Cerdanyola 33 10 12 11 37 37 42
13. Perelada 33 11 9 13 31 40 42
14. Gavà 33 13 2 18 35 47 41
15. Sabadell 33 9 11 12 38 40 39
16. Manlleu 33 9 11 13 45 46 38
17. Martinenc 33 9 9 15 44 56 36
18. Santfeliuenc 32 8 11 13 33 42 35
19. Castelldefels 33 8 9 16 32 41 33
20. Vilassar 33 6 6 21 24 51 24 

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

Gavà-Castelldefels 1-0
Figueres-Masnou 0-0
Terrassa-Sabadell 1-0
Vilassar-Vilafranca 1-2
Martinenc-Palamós 2-3
Manlleu-Prat 2-2
Santfeliuenc-P. Mafumet (dia 22)
Cerdanyola-Rubí 2-0
Ascó-Europa 1-1
Muntanyesa-Peralada 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
J 25 Setiem.-Morell

Catllar-Reddis

Amposta-Torredemb. (diu 17h)

Lleida-Viladecans

Vilanova-Almacelles

Torreforta-Tàrrega

S. Ildefons-Balaguer

Rapitenca-Igualada (diu 12h)

Mollerussa-Santboià

RESULTATS

27a jornada, Primera catalana

Santboià-Morell 3-0

Reddis-J 25 Setiembre 1-0

Torredem.-Catllar 2-3

Viladecans-Amposta 2-2

Almacelles-Lleida 2-2

Tàrrega-Vilanova 1-2

Balaguer-Torreforta 2-1

Igualada-St. Ildefons 2-2

Mollerussa-Rapitenca 1-1

Primera catalana

Un acció del partit Rubí-Ascó (1-0), de diumenge
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 27 55 25 54

2. Catllar 27 44 33 53

3. Morell 27 38 32 52

4. S. Ildefons 27 45 35 42

5. Amposta 27 47 36 40

6. Reddis 27 38 28 40

7. Vilanova 27 34 30 40

8. Torredembarra 27 45 36 39

9. Rapitenca 27 40 31 38

10. Balaguer 27 35 33 37

11. Viladecans 27 35 35 36

12. Lleida 27 24 39 35

13. Almacelles 27 32 43 31

14. Igualada 27 29 44 28

15. Tàrrega 27 26 32 27

16. Juv 25 Setiem. 27 26 42 25

17. Mollerussa 27 32 46 25

18. Torreforta 27 38 63 18
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La Jornada de Futbol Femení,
que se celebrara ̀ de manera
simulta ̀nia a les 14 seus federa-
tives el proper 1 de maig, es
presentara ̀, a les Terres de
l’Ebre, a Tortosa, el dia 21 d’a-
bril a la sala d’actes de la
Delegació del Govern de la
Generalitat (Palau Aba ̀ria) a les
17h. Aquest sera ̀ el tercer any
consecutiu que la Federació
Catalana de Futbol organitza
aquesta Jornada de Futbol
Femení arreu del territori amb
l’objectiu de promoure el futbol
entre les noies amb edats com-
preses entre els 6 i els 16 anys
que no siguin practicants habi-
tuals d’aquest esport. Aquesta
iniciativa sempre ha gaudit
d’una molt bona resposta, amb
2.000 jugadores en les dues
anteriors edicions. 

Jornada de futbol femení
ES PRESENTA DIMARTSDIUMENGE, A L’AMETLLA. 400 TRIATLETES

Half 2015 

L’Ametlla de Mar acollirà diu-
menge els prop de 400 par-
ticipants a la Half 2015,
competició per a triatletes
que engloba les disciplines
de la natació, el ciclisme i el
running o curses a peu.
La competició s’iniciarà a
les 9 del matí. Els partici-
pants hauran de cobrir en
primer lloc un trajecte d’1’9
Km nadant a la zona del
Passeig Marítim, per des-
prés agafar la bicicleta i
cobrir 90 Km més donant
diverses voltes a un circuit
que transcorrerà per l’antiga
carretera vella del Perelló i
que donarà pas a l’esforç
final, 21 quilometres de
cursa a peu en un circuit
entre la zona portuària i
l’Estany. En total 112’9 Km 
de recorregut de nivell exi-
gent. L’activitat, està orga-
nitzada per Diversport i
compta amb el suport de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar i  el Club Esportiu La
Cala. La Policia Local ja ha
avisat de la prohibició d’es-
tacionament de vehicles a
les zones per on ha de
transcórrer la cursa, a partir
de les 6 del matí de diumen-
ge, es a dir, Passeig
Marítim, carretera del Port,
Batlle J. Pijoan, Av. Hispano

Italiana,
Plaça del Canó i carretera
de Roques Daurades i a par-
tir de les 9 del matí es
tallarà la circulació en
aquests carrers, a més de la
carretera TV-3025, Antiga N-
340 i Camí de l’Estany.

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

Victòria contra el Pare Manyanet
El sènior del Cantaires va vèncer per 71-68 al Pare Manyanet de
Reus i segueix amb opcions, tot i que sense marge d’error en
les quatre jornades que manquen. L’equip malgrat no tenir la flui-
desa necessària i defensivament ser irregular, no va deixar de
creure i lluitar fins a l'últim segon arribant així a un final tancat
que decantaria el resultat per a l'equip tortosí per tan sols 3
punts (71-68 ) després d'anar perdent per gairebé tota la sego-
na part. Resultats dels equips del club.
Mini territorial AB la Salle 51 VS Cb Cantaires 46
Cadet A Cb Vendrell47 VS Cb Cantaires 99
Cadet F Cb Cantaires 52vs TGN 41
Júnior m TGN 53 VS Cb Cantaires 67
Pre infantil. st Pere St Pau 55 VS Cb Cantaires 45
Mini Territorial Cb Cantaires 40 VS Sagrat Cor 69
Cadet b CBT 68 VS Cb Cantaires 54

EL CLUB REM TORTOSA JA EN GAUDEIX

8+, gràcies al micromecenatge
En 8 mesos el Club de Rem Tortosa ha recaptat els diners per poder
adquirir l’embarcació que necessitava l’equip sènior del club. Ho van
fer a través del micromecenatge en el que ha col·laborat el teixit
social i empresarial del municipi. Una nova etapa per als remers tor-
tosins que ara tindran més opcions de pujar al podi al Campionat
d’Espanya en la modalitat de vuit amb timoner. El Club de Rem
Tortosa ja té el nou 8+ per al seu equip sènior. El va aconseguir mit-
jançant una campanya de micromecentage que es va iniciar el mes
de setembre amb la que van reunir els 35.000 euros necessaris.

Homologació pista d’atletisme
La pista d'atletisme d'entrenament de Tortosa, situada dins l'Estadi
Municipal Josep Otero, acollirà dissabte vinent el primer control ofi-
cial per part de la Federació Catalana d'Atletisme, una vegada ja ha
estat homologada. Amb l'homologació, aquesta pista podrà acollir
un bon nombre de proves oficials federades de càracter nacional,
especialment de diferents categories. 

77 guardons es van atorgar en la primera edició dels Premis
Esportius de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre.
Entitats esportives, clubs i multitud d'esportistes ebrencs van ser

els protagonistes d'una tarde dedicada a premiar l'esforç i els
èxits obtinguts a les diferents competicions.

Premis Esportius de la Generalitat a les Terres de l'Ebre

Regularitat 4a
77 GUARDONS EN LA PRIMERA EDICIÓ

El Vilalba segueix líder després de golejar el filial de l’Aldeana (6-0).
L’Ascó B continua segon, havent golejat diumenge el Tivenys per 6-
1. Té un partit menys. En el cas de guanyar-lo, es posaria líder. Però
cal dir que és contra el J. i Maria B, equip que va guanyar a l’Olimpic,
tercer, i que té bones opcions, recordant que dimecres vinent ha de
recuperar un altre partit, en aquest cas a l’Aldea. No té autodepen-
cia però ajustaria la lluita per la tercera plaça. Cal informar també
que el quart podria pujar per compensació, si puja el segon de
Tercera. 

El J. i Maria B, amb opcions

JUGADORNº
Alex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Nicolas Rios
Josep Reverté
Flore Alegre
Raul Tomas
Maian

76
46
30
24
22
22
20
17

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

Joaquin Miralles
Jose Luis Amador
Miquel
Victor Gil
Mustafha
Roger Blanc
Raul Martinez
Fernando

47
46
40
39
28
28
26
23

1
2
3
4
5
6
7
8

ARNES
Nº P.

JUGADORNº
Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Oriol Biarnes
Albert Troyano
Sisco Mendez
Xavi Suarez
Albert Miro

71
36
34
26
25
24
19
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Toni Mañe
Ruben Brull
Miguel Gonzalez
Ivan Blade
Alex Grau
Roger Mora

54
49
37
33
27
26
26
23

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº
Oriol Salvado
David Domènech
Alvar Ramos
Wili
Josep Soro
Jordi Segura
Guillem Peris
Ruben Saladie

37
34
23
21
21
14
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8

BOT
Nº P. JUGADORNº

Marc Gilabert
Hristo
Elvis Balague
Toni Sanz
Jordi Alifonso
Jack Davenport
Hector Monteso
Roger Prats

34
33
32
32
25
21
19
18

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES
Nº P.

JUGADORNº
Lluis Matamoros
Diego Gonzalez
David Espuny
Paco Rodriguez
Jordi Baucells
Pau Jornet
Toni Aranda
Pau Galiana

52
47
44
33
29
27
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

Lachen
Cristian Cid
Dani Fernandez
Lluis Beltran
Abdel
Alex Castrejon
Sergio Oliver
Rosemberg

49
35
34
32
27
25
21
21

1
2
3
4
5
6
7
8

CATALÒNIA B
Nº P.

Joaquin Celma

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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«Per a tots els gustos». Avui: Moussaka 
VALORACIÓ DE L’ALBERGÍNIA

L’albergínia conté un alt contingut en aigua, té poca propor-
ció de proteïna, hidrats de carboni i cap greix. Baix contin-
gut calòric Té un contingut mitjà de fibra respecte a les altres
hortalisses i verdures, així com de vitamines. 
Té efectes estimuladors de la funció del fetge i la vesícula i
té propietats antioxidants  (alguns d’aquests a la pell mora-
da) que poden ajudar a prevenir alguns tipus de  càncers i
malaltia cardíaca. 
Tenint en compte les propietats abans esmentades, va molt
bé menjar-la en moussaka, però cal controlar la quantitat i
qualitat d’oli i  greixos que s’hi afegeixen perquè incrementen
notablement les calories i el risc cardiovascular. Es recoma-
na el consum com a un plat únic, precedit per una amanida. 

Lluïsa Garriga Balagué.
Diplomada en nutrició humana i dietètica.

INGREDIENTS: (PER A 4 PERSONES)
· 3 Albergínies
· 500 Grams de carn picada (vedella i porc)
· 1 Ceba gran
· All
· Tomàquet fregit
· 2 Cullerades de vi blanc
· Sal i pebre
· Mantega
· 4 Cullerades de farina
500 Ml. de llet
· Formatge ratllat
· Oli
· Nou moscada

PREPARACIONS:
Tallar les albergínies fines i posar-les amb aigua sa-
lada. Deixar una estona, escorre-les bé i fregir- les
amb poc oli.

Fer un sofreixi't amb la ceba, l 'al l i el tomàquet, afe-
gir la carn picada i quan sigui cuita, el vi amb una
mica d'aigua i una cullerada de farina. Deixar espes-
sir i salpebrar.

Fregar el fons de la plata per anar al forn amb una
mica de mantega i fer capes amb albergínia, carn
picada, alternant. L'ultima capa ha de ser d'albergí-
nia.

Cobrir amb beixamel feta amb la mantega, la l let, la
farina, sal i pebre i una mica de nou moscada.
Tirar per sobre el formatge ratl lat i gratinar.

També podem substituir l 'albergínia per carabassó. 

Acompanyat amb una amanida és un plat complet.

Bon profit ! 

Maridatge

Vi negre Roure Criança Temperatura 16º
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel fins a migdia entre poc i mig ennuvolat de núvols alts i mitjans, tot i que fins a
primera hora del matí estarà molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu i de
matinada hi haurà alguns núvols baixos a punts de la depressió Central i prelitoral.
A partir d'aleshores creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, nord de la depressió
Central, interior del quadrant nord-est i, més esporàdicament, a altres punts de mun-
tanya del prelitoral, les quals durant la tarda deixaran el cel molt ennuvolat o pun-
tualment cobert al terç nord. A la resta del territori continuarà poc ennuvolat.

Precipitacions
A partir del final del matí s'esperen ruixats pel Pirineu, i durant la tarda també al
Prepirineu, nord de la depressió Central, interior del quadrant nord-est, i no es des-
carten al massís del Port. Seran d'intensitat entre feble i moderada, localment amb
tempesta i és possible calamarsa. Acumularan quantitats entre minses i poc abun-
dants en general, i puntualment abundants a punts del Pirineu. Cota de neu entorn
dels 2400 metres, més baixa al Pirineu occidental.

Temperatures
Temperatures mínimes entre lleugerament i moderadament inferiors. Rondaran
entre 3 i 8 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 5 i 10 ºC a la depressió Central i al pre-
litoral central i nord, i entre 8 i 13 ºC al litoral i al prelitoral sud. Pel que fa a les màxi-
mes, seran similars o lleugerament més altes, si bé localment pujaran moderada-
ment a punts de la meitat sud del litoral i prelitoral. Arribaran a valors de 15 a 20 ºC
al Pirineu i al litoral nord i de 20 a 25 ºC a la resta del país, puntualment més altes
a punts del litoral i prelitoral central i sud.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent. No obstant això, de matinada serà regular al Pirineu,
Prepirineu i nord de la depressió central per la formació d'algunes boirines o bancs
de boira locals.

Vent
Vent fluix i de direcció variable de matinada i a la nit, però amb intervals de compo-
nent oest. La resta del dia s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud
i est al litoral i prelitoral i sud i oest a la resta de l'interior.

El temps. Previsió

MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 13°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Montserrat

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

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

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304

Roca Biosca, Monica     

Trafalgar, 44 (cases d’Alcanar) 977737110

Albella Beltran, Mª del Carme

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Laura Lluís - Aida Noe            

Sant Isidre, 187    (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

Ramón y Cajal, 20 (La Sénia) 977570577/607353106                                                           

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

En assumptes d’amor no deixis per a demà
el que puguis resoldre avui. Respecte a la
teva salut t’interessa fer les coses de forma
tranquil·la.

Taure
20/4 al 19/5

Ara tens una gran capacitat creativa i
comunicativa, de tu depèn que la sàpigues
aprofitar. La vida es veu amb altre color
des de la tranquil·litat. 

Bessons
20/5 al 21/6

En relació amb l’amor buscaràs persones
que li aportin seguretat a la teva vida.
Respecte a la teva salut, si no vols estar
gros crema grassa fent exercici.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor has de reduir la teva
manera d’exigir per a poder trobar una res-
posta acord al que desitges viure. Convé
que descarreguis adrenalina. 

Lleó
22/7 al 22/8

El teu amor i bon humor permetran una bona
trobada amb la teva parella i una intel·ligent
sortida davant els problemes. Una alimenta-
ció sana t’ajudarà molt. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d’amor estaràs molt actiu i a
més gaudiràs. Respecte a la teva salut durant
tot el dia et trobaràs pletòric,  aprofita-ho i fes
el que més t’apeteixi.

Balança
22/9 al 22/10

Fer partícip a la teva parella de les teves deci-
sions i consultar la seva opinió serà especial-
ment positiu per a tu. Avui el teu esperit es
mostra tranquil.

Escorpí
22/10 al 21/11

Resultes molt interessant i atractiu per als
altres mostrant-te tal com ets. Respecte a la
teva salut, has d’acceptar els teus límits i no
traspassar-los.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l’amor no assoliràs gens si t’obstines a
continuar amb les teves estratègies del pas-
sat. Pots viure les teves emocions de formal
mentalment confusa.

Capricorn
21/12 al 19/01

Respecte a la teva salut, avui és un dia en què
sentiràs una mica hiperactivo.  Tracta d’aprofi-
tar-ho per fer coses pendents, però no oblidis
el descans.

Aquari
20/1 al 18/2

En l’amor estàs en un moment súper interes-
sant per a demostrar-te a tu mateix de què
ets capaç. La millor teràpia per a tu és prac-
ticar el somriure desinteressat. 

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb el suport de Venus i Urà per
a qualsevol iniciativa sentimental que tin-
guis. És important que descansis el màxim
que puguis, ja que necessitaràs energia.    

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

PENDENT DE CONFIRMACIÓ

Roquetes. Cinemes Ocine

Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31

www.ocine.es

NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 17 i dimecres 22: 18.15 –

20.00 – 
dissabte 18: 16.30 – 18.15 – 
festiu: 16.30 – 18.15 
laborables: 19.30 – 

DIOS MIO... PERO QUE TE HEMOS
HECHO?
divendres 17 i dimecres 22: 18.00 –
20.00 - 22.00
dissabte 18: 16.30 – 18.15 – 20.00
– 21.45 – 23.45
festiu: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45
laborables: 19.30 – 21.45

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 17 i dimecres 22:  21.45
dissabte 18:  20.00 – 21.45 – 23.45
festiu: 18.15 – 20.00 – 21.45 

laborables: 21.45

CENICIENTA
divendres 17 i dimecres 22: 18.00 
dissabte 18: 16.00 – 18.00 
festiu: 16.00 – 18.00 
laborables: 19.30

MORTDECAI
divendres 17 i dimecres 22:  22.00
dissabte 18:  22.00 – 23.45
festiu:  22.00 
laborables: 21.45

INSURGENTE
divendres 17 i dimecres 22: 20.00 
dissabte 18: 20.00 
festiu: 20.00  
laborables: 

FAST & FURIOUS 7
divendres 17 i dimecres 22: 19.00 -
21.30 
dissabte 18: 16.30 - 19.00 – 21.30 –
23.45 
festiu: 16.30 - 19.00 – 21.30 
laborables: 19.15 - 21.30

Cinema Ascó (Casal Municipal)

EL LIBRO DE LA VIDA
diumenge 19: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

EL LIBRO DE LA VIDA
diumenge 19: 18:00h

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:



DIVENDRES 17 D’ABRIL  DE 2015 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

LLOGO PÀRQUING A
TORTOSA C/Ciutadella,
12 "Zona Temple" 40€ al
mes. Tlf. 646459486 -
627953469
ES VEN PÀRQUING 
A TORTOSA.
Av. Remolins. Preu 7.000€. 
Tlf. 685838009 -
juanma@serveiscomptables.com
LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
CASA EN VENTA: c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137
LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-
dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-
dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .

Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp de
futbol. Pisos de lloguer a
estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany com-
plet i balconada. Alta quali-
tat. Al costat de col·legis,
supermercats i zona comer-
cial.  Preu 450E/mes 
Tel: 607538304    
Alcanar.Carrer Trafalgar.
Local comercial en l'avingu-
da principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acristala-
da. Totalment condicionat.
Ideal com oficina o per a
desenvolupar activitat de
cara al públic. Tel:
610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita.C/ Gorria. Local
comercial amb soterrani,
100 m2. Nou per estrenar.
En lloguer al millor carrer de
la població. Preu:
1.100€/mes Te l :
610203144

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any
2007,127.000km, 2.990
Tel 977446116  

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €. Tel.655844218
/  977442537

Kia Ceed AUTOMATIC
143cv , any 2008 ,
58.000km ,   7.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,
148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
177cv , any 2010 ,
121.000km ,   19.990 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Auris 120D Active,
2.0 , 126cv , any 2012 ,
72.000km ,   12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D ,
2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser VXL
3P , 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Ssangyong Actyon , 2.0 ,
142cv , any 2007 , 97.000km
,   12.000 €. Tel.655844218  /
977442537

Audi A3 1.6i, 3P , 115cv,
any 2007 , 81.000km ,
11.500 €. Tel.655844218
/  977442537

MegaCaja Aluminio , any 2007
,   4.995 €. Tel.655844218  /
977442537

BMW X1 SDrive 18D ,
143cv , any 2011
,99.000km ,   21.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km, 7.300€.
Tel 977446116

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

BMW 120diesel  3 portes,
177 cv, automátic , any
2006, 197.000km, pack
M, 9.900€. 
Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy KombiPro tdi ,
any 2014, 17.985€. tel
977446116

VW Transporter Zombi
tdi, any 2013, 9 places,
23.000km, 23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

Golf tdi105 cv DSG 7 veloci-
tats, any 2013, 11.000km,
5portes , color plata,
19.000€. Tel 977446116

Golf tdi 105 Sport Vermell
metalitzat 5 portes,
24.000km, any
2013,19.900€. 
Tel 977446116

Venc Citroën Berlingo
2010 diésel 75cv
157,000km combi gris
plata. 977445713

Venc Citroën C4 Coupé
2005 diésel 110cv

123,000km azul claro.
977445713

Venc Citroën Grand C4
Picasso 2007 “exclusive”
diésel 138cv 134,500km
marrón. 977445713

Venc Ford Focus Coupé
2003 diésel 115cv
144,220km azul.
977445713

Venc Ford Focus Sedán
2005 diésel 136cv
106,471 km gris plata.
977445713

Venc Hyundai Santa fe
2001 gasolina 145cv 137,500km
marron. 977445713

Venc Land Rover
Freelander techo targa
2001 diésel 112cv
200,000km rojo.
977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Opel Vectra 2005
diésel 150cv 140,000km
negro. 977445713

Venc Peugeot Bipper dié-
sel 2010 68cv 106,000km
blanca. 977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 142,500km
negro. 977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 81,000km
blanco. 977445713

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos sense
compromís per creació o
manteniment. Descomptes
segons volum de feina
.Gespes,escarificats,podes
,control de plagues (morrut
palmeres),optimització del
reg,rocalles,plantacions.Utili
tzem màquines silencioses.
Telèfons: 615 24 66 99 

651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrativa
titulada GFS Administració,
finances i Secretariat.
ACTIC2. SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès B1.
Amplia experiència en admi-
nistració i atenció al públic.
Bona presència i disponibili-
tat horària. 
Sara 677039081

VARIOS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al comptat.

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

Fem la seva
declaració de la
Renda a partir

de 20 €. 
Del 7 d'abril 
al 30 de juny.
Tlf.977446443 -

cinta@serveiscomptables.com

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com
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Passejant per Flix amb Marc Mur
Dia assolellat a Flix. Grups
de gent anant i venint pels
estrets carrers del centre
de la vila...
Flix és un municipi situat
al nord de la Ribera d'Ebre
amb prop de 4000 habi-
tants. El terme limita amb
les comarques del Priorat,
la Terra Alta, les
Garrigues, el Segrià i la
Ribera de l'Ebre.
Comencem el passeig per
Flix acompanyada per
Marc Mur, un home de 48
anys que viu a Flix, casat i
amb dos fills.
Marc Mur és llicenciat en
Dret per la Universitat de
Barcelona, té un Màster en
Gestió i Dret Local per la
Universitat Autònoma de
Barcelona i un curs de doc-
torat en Dret Penal per la
Universitat de Lleida. És
advocat i ha estat regidor
de l'Ajuntament de Flix des
de 1991 fins a 1995, tinent
d'alcalde de 1995 a 2003 i
diputat provincial.
Actualment és l'alcalde de
Flix.

ME: Com són els «flixancos i
flixanques»?
MM: La gent de Flix és gent
treballadora, formada, fills
d'una tradició industrial cen-
tenària que ha condicionat la
seva vida des de finals del
segle XIX, que ha dedicat
temps a l'associacionisme, a
la cultura, a l'ensenyament, a
l'esport..... i que se sent orgu-
llosa dels seus orígens i de la
seva identitat. Avui també

gent que acostumats a la cer-
tesa i la tranquil·litat veu amb
incertesa el futur immediat del
seu municipi.
ME: Una de les coses que he
comprovat és que Flix té una
molt bona comunicació si la
comparem amb altres munici-
pis no? Em refereixo a la carre-
tera C-12,l’Eix de l’Ebre, que
enllaça l'AP-2, autopista
Barcelona – Saragossa -
Bilbao, la A2, autovia Madrid -
Barcelona i la AP-7, autopista
França - Barcelona - València...
A més l'estació de ferrocarril
de la línia Saragossa-
Tarragona-Barcelona. També
anant en cotxe i en mitja hora
estàs a la línia d’alta velocitat
ferroviària, TAV, que uneix
Madrid i Barcelona...
D'altra banda, Reus, situada a
60 km de Flix, compta amb un
aeroport de vols xàrter i una
línia regular a Madrid...
MM: Certament Flix té una
posició i unes condicions privi-
legiades, a més de les expres-
sades, aigua, potència elèctri-
ca, tradició industrial i cultura
del risc... això ens fa estar ple-
nament convençuts de què el
nostre municipi té futur, té con-
dicions per afrontar el futur
amb garanties i continuar
apostant per la diversificació
econòmica i noves inversions
al municipi, en l'àmbit indus-
trial, agroalimentari, turístic....
ME:Parlem dels orígens de Flix
que es remunten als poblats
ibers (ilercavons) amb interes-
sants troballes arqueològiques
a les zones del Castellons i la
Reserva Natural de Sebes....

Molts llocs per visitar com el
Castell de Flix, el Refugi de la
Guerra Civil, el Pas de la barca,
el Santuari de la Verge del
Remei, el Meandre...
Atura't a Flix! Que me'n pots dir?
MM: Des de fa uns anys, Flix
també ha apostat per la promo-
ció del seu nom, dels seus
actius turístics i atractius, que
en té, la Reserva Natural de
Sebes ha aportat visitants al
municipi i a més ha permès en
els darrers anys generar ocu-
pació i inversions en l'àmbit
turístic i de l'hostaleria. Pensem
que hem de seguir treballant en
aquesta línia, promocionant el
municipi, i fer del turisme una
activitat econòmica que ha de
permetre complementar l'activi-
tat industrial i mantenir ocupa-
ció estable.
ME: Tornes a ser el cap de llis-
ta per Entesa per Flix... Per
què?
MM: Sincerament crec que no
ho hem fet malament. Crec que
hem treballat en la direcció
correcta. Som gent molt nor-
mal i tenim un projecte clar per-
què volem aconseguir diversifi-
cació econòmica incorporant
nous actius industrials i noves
activitats. Estem il·lusionats.
Som una candidatura amb

molts joves menors de 30
anys, així que combinem expe-
riència de govern i sàvia nova.
Tenim un caràcter obert, capa-
citat de gestió, noves idees,
projectes pel poble... La nostra
població es caracteritza per
tenir un gran nombre d'universi-
taris i gent molt formada, això
fa que sigui necessari aconse-
guir activitat industrial, per a
què aquests estudiants puguin
optar per quedar-se al municipi.
ME: Fa poc vas comentar que
els plans d’emergència de la
descontaminació del pantà ja
garanteixen la seguretat de les
poblacions situades aigües
avall de l’embassament en cas
que les obres patissin una fuita.
Quan es preveu finalitzar la des-
contaminació? Podem parlar de
Flix i la lluita pel riu?
MM: El pla d'emergència va
ser aprovat per la Generalitat
amb totes les garanties amb
unanimitat. El pla de restitució,
compromisos per llei de fer
inversions secundàries sempre
que hi ha una obra hidrològica,
en aquest cas inversions que
s'havien de fer en poblacions
aigües avall de Flix, és el que no
s'està complint i d'aquí les rei-
vindicacions dels alcaldes de
pobles d'aigües avall de Flix, ho

entenem perfectament. Les
actuacions de descontamina-
ció porten bon ritme i les darre-
res dades que tenim és que a
finals d'estiu de 2015 es pre-
veu que estigui finalitzada l'ex-
tracció i tractament, i la totalitat
de les obres a final d'any...
Entre 700.000 o 800.000
tones quedaran convenient-
ment clausurades en l'aboca-
dor industrial del Racó de la
Pubilla, un dels més grans de
Catalunya.
ME: Política i família...com ho
gestiones? Per cert, saps cui-
nar? Quin és el plat que més t'a-
grada?
MM: La veritat és que gairebé
sempre quan ocupes respon-
sabilitats municipals la gran per-
judicada és la família, però he
intentat que això no fos així, he
procurat i crec que ho he acon-
seguit continuar portant una
vida molt similar a la que porta-
va abans del 2011, traient
hores de son i sobretot procu-
rant sempre que puc dedicar el
cap de setmana a la família.
Durant molts anys a casa vaig
ser jo qui, cada dia, feia el
sopar i amb la meva dona sem-
pre hem compartit les tasques
de la casa i la cura dels fills.
Soc de gustos senzills, m'agra-
da la pasta, i de manera espe-
cial els ous ferrats i la carn a la
brasa.
ME: Com veus l'anunci
d’Ercros, antiga Erkimia, de dei-
xar de fàbrica clor a Flix l’any
2017.
MM: És una situació delicada, ja
que la línia de clor és la que
ocupa la majoria del personal,
unes 120 persones entre
Ercros i foranis... Aquesta és la
previsió anunciada per Ercros, i
òbviament tant la Generalitat
com nosaltres estem fent el
possible i l'impossible per inten-
tar que aquesta previsió no es
compleixi. No depèn de nosal-
tres sinó d'unes inversions futu-
res molt importants, en això
estem treballant i ho continua-
rem fent.

ME: Flix compta amb un ampli
teixit associatiu: Grup de
Natura Freixe, Associació
Sardanista de Flix, Orfeó de
Flix, seu a Flix del Centre
d'Estudis de la Ribera d' Ebre,
Llar del Jubilat, Associació de
Dones, Associació Cultural La
Cana... Les caramelles de
l'Orfeó de Flix, una tradició molt
vostra, no?
MM: Si Flix sempre ha gaudit
d'una activitat cultural, esporti-
va i associativa envejable, avui
encara és així, amb entitats que
han superat els 50 anys d'e-
xistència i altres més joves.
Això ens ha permès entre altres
coses comptar amb tradicions
que es mantenen com la de les
Caramelles, els Armats, les
catifes de Corpus, la diada de
l'ermita del Remei..... Un dels
principals actius del nostre
poble avui són les nombroses
entitats amb molta gent que
dedica temps i esforç a múlti-
ples activitats.
ME: Parlem de les Festes de
Flix. Jo en conec unes poques
com és la de Sant Antoni, en
què es fan fogueres i se sopa al
carrer, la Cantada de
Caramelles pels carrers el
Dissabte de Glòria amb l'Orfeó
de Flix, la diada de l'ermita...
MM: A Flix, segurament tot-
hom destacaríem pel que fa a
les festes a banda de la Festa
Major que se celebra del 14 al
18 d'agost, la diada de l'ermita
del Remei, el dilluns de Pasqua,
una tradició de molts anys que
convoca a la gent de Flix i
també de fora als voltants d'a-
questa ermita, arribant a con-
centrar cada any des de la
tarda del diumenge milers de
persones.
ME: La setmana vinent, Sant
Jordi. Ja saps quin llibre com-
praràs?
MM: Aquest any, no hi ha
dubte, El Poeta del Poble,
premi Josep Pla, llibre del nos-
tre convilatà Andreu Carranza,
sens dubte un bon llibre, per
comprar, regalar i recomanar.


