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Terres de l’Ebre. Milers de persones es van
manifestar diumenge a Amposta, per demanar
respecte a la nostra cultura i tradició.                 P3

Esports. R. Bítem-Tortosa, el gran derbi per
diumenge, amb molt en joc per als locals, en la
lluita per la segona plaça (17h).      P15

Terres de l’Ebre. Roquetes i l’empresa Sorea
signen un conveni per garantir subministrament
d’aigua a famílies necessitades.                     P6
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Més llenya al foc a Amposta amb noves declaracions creuades entre el grup d’ERC i l’alcalde, sobre l’afer de la votació de les compatibilitats

L'any passat per la Diada de Sant Jordi es van vendre 1,6 milions d'exemplars (més de la meitat van
ser en català).   A les Terres de l'Ebre ahir una Diada colorida i estiuenca. Olors de roses i paper.
Escriptors i lectors junts per fer d'aquesta Diada un referent anual. Es va viure una autèntica jornada de
sentiment i també d’amor. 

El Sant Jordi més viu que mai!

Per les declaracions de Manel Ferré sobre el posicionament d’Esquerra d’Amposta en la votació de les compatibilitats dels treballadors, el portaveu municipal d'aquest grup,
Adam Tomàs, ha mostrat als mitjans de comunicació tota la documentació ‘on es demostra que l’Alcalde d’Amposta menteix’. Manel Ferré, per la seua part, ha aclarit que davant
la darrera moció de PxC sobre aquesta qüestió, Esquerra d’Amposta es va abstenir, segons ha assegurat l’alcalde “perquè quan visualitzen que poden erosionar i fer mal a l’equip de
govern i a l’alcalde els importa ben poc quins són els seus principis” i ha afegit que “d’altra manera no s’entén que un partit sobiranista es pugui alinear amb PxC en una qüestió que, de
fons, tractava d’aplicar el marc legal propi de Catalunya o bé l’espanyol”. P3
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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 

Els carrers feien goig. Gent anant i venim
amb llibres i roses a les mans. Sembla ser
que Catalunya se situa al capdavant
d'Europa en la producció editorial 4,38 lli-
bres per cada 1000 habitants, segueix Gran
Bretanya 3,44 llibres, Dinamarca 2,40,
Alemanya 1,09, França 0,92 i Italià 0,83.
El Govern va declarar el 2015 l'Any de les

Biblioteques, coincidint amb el centenari de
la creació de la xarxa de Biblioteques
Populars de la Mancomunitat de Catalunya
(3.589.900 persones tenen el carnet de la
xarxa de Biblioteques fet que converteix
aquesta xarxa en el club de cultura més
gran del país). Sant Jordi, ahir, més viu que
mai.

Editorial

Un Sant Jordi especial

El passat diumenge, 19 d’abril, un xiquet de
quatre anys va patir a Pratdip (Baix Camp)
una forta caiguda que li provocà un trauma-
tisme greu al cap i va haver de ser traslla-
dat a Barcelona perquè en tota la província
de Tarragona no disposem d’un servei
d’UCI pediàtrica especialitzada en trauma-
tismes craneoencefàlics. El xiquet va tardar
quatre hores en arribar a l’Hospital Sant
Joan de Déu a Barcelona davant l’impossi-
bilitat de ser traslladat en helicòpter perquè
ja s’havia fet fosc, demora que se’ns dubte
ha empitjorat el seu estat (en aquest
moment greu).
Malauradament, fets com aquests ens fan
recordar les mancances sanitàries del nos-
tre territori. Com pot ser que en tota la pro-
víncia de Tarragona no tingam un servei tan
bàsic com aquest?  Per què les xiquetes i
xiquets ebrencs han de tenir menys serveis
sanitaris que els de Barcelona? 
Des de CUP Ebre creiem que tot plegat és
conseqüència d’un sistema sanitari públic
centralitzat en funció del nombre de pobla-
ció, sense tenir en compte les distàncies i,
per tant, obviant les necessitats específi-
ques de cada territori.
Els polítics argumenten que aquesta centra-
lització de recursos estalvia despesa públi-
ca i  no afecta a la qualitat del serveis però
casos com els viscuts diumenge o la mort

d’un tarragonès els passats nadals per
manca de servei nocturn d’homedinàmica a
la província de Tarragona ens mostren que
les retallades, un pressupost insuficient i la
dolenta gestió en els diners públics, tenen
conseqüències nefastes per les nostres
vides. 
No és veritat que les retallades no afecten
a la salut de la població, no és veritat que
no hi haja diners degut a la crisi econòmi-
ca. La veritat és que garantir el dret a la
salut no és una prioritat per la Conselleria
de Salut i el model de gestió privada que
s’està imposant a Catalunya agreuja encara
més els problemes de la sanitat pública.
Per tot plegat des de CUP Ebre fem un
clam perquè la ciutadania i els i les profes-
sionals de la salut ens mobilitzem per un
model de gestió de la sanitat pública i direc-
ta basat en les necessitats especifiques del
nostre territori. No volem un Consorci sani-
tari, no volem la privatització de la sanitat
pública. El que volem és que els nostres
diners es destinen a serveis sanitaris i no a
omplir butxaques privades.

Perquè la salut és un dret i no pas un nego-
ci. 

CUP EBRE

Les retallades en la sanitat pública, 
retallen les nostres vides 

OPINIÓ

El dissabte 18 d’abril amb motiu de la celebracio ́ del 84è aniver-
sari de la República catalana, les JERC de les Terres de l’Ebre
van organitzar dos actes a Móra d’Ebre. El primer, sota el nom
ʻReiniciem el present, guanyem el futurʼ, va ser a les 18 h a la
Sala de la Democràcia. L’objectiu d’aquest acte era presentar
els candidats de les llistes de les JERC dels diferents pobles de
l’Ebre i també es va 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 va lliurar la segona edició de la ʻMenció Joan Ferréʼ.
Les JERC amb aquesta menció homenatge a Joan Ferré, un dels
fundadors de les JERC a les Terres de l’Ebre abans de la Guerra
Civil. Ferré va ser una persona entregada al territori i al país que
va lluitar en el front d’Aragó i a la batalla de l’Ebre.
Enguany, la Menció ha estat lliurada a la LGTeBre (Associació de
lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals de les
Terres de l’Ebre), en reconeixement per ser la primera agrupa-
ció ebrenca que lluita pels drets d’aquest col·lectiu i per igualtat.

Guardons
Així mateix, també el passat dissabte, 18 d’abril, la Federació de
l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya va commemorar a
Móra la Nova el 84è aniversari de la proclamació de la República.
A la tarda va voler homenatjar tots els ebrencs que van ser depor-
tats als camps d’extermini nazi amb un xerrada sobre Roc Llop,
miravetà que va sobreviure als camps. Josep Maria Sáez va rela-
tar alguns dels seus contes i Antoni Borrell el va acompanyar
posant-hi música.
Després es va celebrar el sopar de la Fraternitat Republicana, on
es va lliurar la menció Joan Ferré a LGTeBre, de les JERC de les
Terres de l’Ebre, i els guardons a la Fraternitat Republicana de la
Federació de l’Ebre a una persona de cadascuna de les quatre
federacions comarcals d’Esquerra: Adela Aloguín (Baix Ebre),
Araceli Subirats (Montsià), Filomena Pujol i Mariano Martín (Ribera
d’Ebre) i Tomàs Bes (Terra Alta).

Les JERC commemoren el 84è 
aniversari de la República catalana

ACTUALITAT

Entre 5.000 i 10.000 persones van assistir
el passat 19 d’Abril a la manifestació pro tau-
rina que es va celebrar a Amposta. Aquesta
és la xifra de participants en la manifestació
que ha facilitat la policia local, mentre que els
organitzadors eleven fins a 10.000 el nom-
bre de persones que han assistit a la convo-
catòria. Aquests asseguren que és la més
important organitzada mai a les Terres de
l'Ebre. Quan vaig llegir això em vaig quedar
de pedra,però com podem arribar a l’extrem
de dir això? I les grans manifestacions en
contra del transvasament també conegudes
com les Grans Marees Blaves que tots junts
ho vam aconseguir aturar?! He de deixar clar
que jo no sóc ni taurí ni anti taurí, però la cul-
tura crec que és la cosa més important que
pot tenir una terra i els seus habitants l’han
de defensar, perquè és part d’ells, i de la
seva història. Per una mà, estic d’acord amb
el que estan manifestant perquè cadascú és
lliure de pensar com vulgui. I al Delta sempre

hem tingut aquesta tradició.
Jo m’he informat molt per
estar escrivint això ara, i he
trobat una noticia que data
que al 1911 a les Terres de
l’Ebre a les festes municipals
del meu poble (a les Terres de l’Ebre) ja es
festejàvem les festes amb bous (òbviament
sense fer-los cap mena de mal). Perquè si els
féssim mal, quin sentit tindria? Si us pareu a
pensar qui són els que ens alegren les tardes
? Qui són els que ens donen tantes emo-
cions, aquelles emocions tant inesperades?
Qui són aquells animals capaços de alegrar-
nos tinguem l’edat que tinguem? Us doneu
compte de que a aquests animals els esti-
mem i els hem estimat sempre, com hem de
matar-los? Conservem la cultura, lluitem per
ella, i tractem-la tal i com es mereix, perquè
és la cosa més bonica que tenim. La cultura
fa gran a un poble, no la perdem.

Xavi Llambrich Franch (Deltebre)

"Bous, la nostra cultura"

OPINIÓ

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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Segons la mateixa nota, tal
com recull l’acta del Ple de
juny de 2013, el posiciona-
ment d’Esquerra d’Amposta
va ser coincident amb el de
CiU. Es pot llegir de manera
literal: ‘el senyor Regidor
Adam Tomàs, diu que s’han
de felicitar per haver ficat
ordre en l’assumpte.
Coneixent l’informe emès
per la Secretaria de la
Corporació i entenent que se
n’hagi demanat un altre a la
Generalitat en benefici dels
treballadors. L’elecció feta

per l’equip de Govern de la
legislació catalana com apli-
cable a les peticions els és
suficient, per quant conside-
ren que les discrepàncies
deriven de diferents interpre-
tacions d’una normativa i el
seu grup dóna validesa a la
interpretació en favor de l’a-
plicació de la norma catalana
votarà a favor de la propos-
ta’. Tanmateix, al mateix Ple
també es van portar a debat
mocions de PXC referents a
aquest tema i  en la votació
d’aquestes el Grup municipal
d’Esquerra d’Amposta
també va coincidir amb el
mateix sentit del vot que el
Grup de CiU tot argumentant
que entenien vàlida la l’aplica-
ció de la normativa de la
Generalitat.
Davant d’aquest fets i vistes
les declaracions de l’alcalde,
el portaveu d’Esquerra
d’Amposta, Adam Tomàs, ha
manifestat que ‘només hi ha
dos possibles interpreta-
cions, o bé l’Alcalde no té ni
idea del que es vota al Ple, o
bé menteix premeditada-
ment, i com que aquesta
situació s’està repetint contí-

nuament no ens queda més
remei que pensar que men-
teix de forma expressa’.
‘No tolerarem ni una sola
mentida més i sortirem en
contundència a defensar la
veritat i la nostra honorabili-
tat’, ha etzibat Tomàs.
D’altra banda, el portaveu
republicà ha reconegut que
és cert que Ferré ha passat
dietes a l’Ajuntament que no
estan vinculades amb l’exer-
cici del càrrec d’alcalde.
‘Vaig poder revisar personal-
ment els expedients de les
dietes de l’alcalde des de
l’any 2011 fins a dia d’avui, i
puc confirmar què s’han
estat pagant dietes d’àpats,

viatges i hotels que fan
referència a òrgans relacio-
nats en la sanitat catalana no
vinculats a l’Alcaldia
d’Amposta, i dels quals
Manel Ferré en forma part’.
Tomàs ha manifestat que ‘no
entenem que l’Ajuntament
s’hagi de fer càrrec de des-
peses derivades de la
Presidència del Consorci
Social i Salut de Catalunya,
del Consell de Direcció del
CATsalut, del Consell
d’Administració del ICS, del
Consell d’Administració del
SEM, del Consell Rector de
l’Agència de Protecció de
Salut de Catalunya, del
Consell d’Administració del

CRM o del Consell
d’Administració de SAGES-
SA’. Davant d’aquest fets i de
l’elevat nombre de càrrecs
que ostenta Ferré en l’àmbit
de la sanitat catalana, el
Grup Municipal d’Esquerra

d’Amposta presentarà el pro-
per Ple una moció en la que
demanarà que es posi ordre
en aquest tema i que s’indi-
quin quines dietes ha de
pagar l’Ajuntament.

«Manel Ferré menteix sobre el posicionament 
d’Esquerra en la votació de les compatibilitats»

Segons nota d’ERC
d’Amposta, per les
declaracions de Manel
Ferré sobre el posiciona-
ment d’Esquerra
d’Amposta en la votació
de les compatibilitats
dels treballadors, el por-
taveu municipal d'aquest
grup, Adam Tomàs, ha
mostrat als mitjans de
comunicació tota la
documentació ‘on es
demostra que l’alcalde
d’Amposta menteix’.

Esquerra d’Amposta confirma també que ‘Ferré ha passat dietes a l’Ajuntament no vinculades amb l’exercici del càrrec d’alcalde’

REDACCIÓ

Era un risc que s’havia d’assumir. Els aficio-
nats als bous tenien una cita important el
passat diumenge 19 d’Abril a Amposta.
Aquest dia quedarà en el record. Milers de
persones es van manifestar per demanar
respecte i llibertat a la festa, la cultura i la
nostra tradició. Fa dos mesos va començar
a moure el que aquest passat cap de set-
mana va ser una realitat, una mobilització
sense precedents a favor de la festa dels
bous. Els carrers d’Amposta es van omplir
de gom a gom, xarangues, batuques, cava-
llistes, calaixos, penyes, comissions i molts
aficionats, tots al darrera del motor princi-
pal, l’Agrupació de Penyes i Comissions tau-
rines de les Terres de l’Ebre encapçalava la
rua amb un lema unitari, RESPECTE I LLI-
BERTAT A LA NOSTRA FESTA, CULTURA I
TRADICIÓ, SI ALS BOUS!!!
Recordar per molts motius, tot i que nom-
brosos moments van ser claus, l’inici de la
manifestació amb una sensació de que per
fi tot esforç té la seva recompensa, el
moment de l’entrada a la plaça Major
d’Amposta sobretot quan el poble d’Alfara
va entrar. L’instant quan es va aixecar al
Ramader Rogelio Martí. Un altre moment
estel.lar va ser la lectura del manifest:
“foren uns minuts en els que no va haver-hi
ningú a la plaça que no s’emociones , així
com amb les rondalles de Guardet lo
Cantador i amb la canço de Carlos
Valldeperez i Aitor Moya a la guitarra”.
L’Agrupació va exigir i demanar solució a

una sèrie de problemes que estan sobre la
taula: bous a la mar, tientes en públic, bou
embolat i capllaçat, taxes al col.legi de vete-
rinaris, reconeixement de la festa com a
Element Cultural, entre altres coses. “Ara
toca als polítics moure i donar solucions, la
gent del bous es va moure diumenge i amb
molta força!”.

Foto: Julià Riva

‘Els taurins han parlat’

El Departament de Territori
i Sostenibilitat ha iniciat la
licitació de la redacció del
projecte constructiu de la
variant de la C-43 a
Gandesa, una actuació que
permetrà evitar el trànsit
de pas per l’interior del
nucli urbà i millorar la
mobilitat en aquest entorn.
La futura carretera, que
tindrà una longitud de 4
quilòmetres i discorrerà

pel sud-oest de Gandesa,
suposarà una inversió esti-

mada en 20 MEUR.

La Generalitat impulsa el projecte de
la variant de Gandesa (C-43)

EN PORTADA

El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, Gervasi Aspa, ha mostrat
la seva ‘sorpresa’ davant de la proposta del secretari de Participació Local
i Social del Departament de Salut, Francesc Sancho, sobre la necessitat de
crear un ens de gestió de l’àmbit sanitari a l’Ebre. Segons Aspa, ‘no ens
agrada aquest estil de governar del Conseller Ruíz i de Sancho, lluny de la
transparència i el sentit democràtic, intentant impulsar canvis en el sistema
sanitari del país mancats de consens polític, professional i territorial’. Aspa ha recordat la
denúncia que va fer Esquerra pel tancament d’alguns serveis d’urgència d’atenció primària,
quiròfans i llits d’hospital a les Terres de l’Ebre, així com la recentralització de la gestió del
sistema i també de prestacions. ‘Els mateixos que han fet aquesta recentralització sanitària
de l’Ebre en benefici de Reus i Tarragona, i una  retallada de serveis sense precedents, ara
ens proposen un ‘xiringuito’ que no sembla buscar el benefici general i sí, en canvi, una pos-
sible privatització del sistema amb l’excusa d’una territorialitat en la qual no han cregut mai’.

‘Volem que la sanitat de l’Ebre tingui capacitat de decisió i
organització i no ‘xiringuitos’ com el que proposa Sancho’

Manel Ferré va lamentar dilluns el posicionament del principal partit
de l’oposició, ERC, en aquest procediment, ja que davant la darrera
moció de PxC sobre aquesta qüestió es va abstenir, segons ha as-
segurat l’alcalde “perquè quan visualitzen que poden erosionar i fer
mal a l’equip de govern i a l’alcalde els importa ben poc quins són
els seus principis” i ha afegit que “d’altra manera no s’entén que un
partit sobiranista es pugui alinear amb PxC en una qüestió que, de
fons, tractava d’aplicar el marc legal propi de Catalunya o bé l’es-
panyol”. Esquerra d'Amposta ha acusat l'alcalde de mentider per
aquestes declaracions i assegura, mostrant l'acta del mes de juny
de 2013, que mai s'han abstingut al ple en el cas de les compatibi-
litats. “El que no es mostra des d’ERC és que al mes d'abril de
2014, com es reflecteix a l’acta d’aquell dia, ERC s'absté”, segons
va explicar l'alcalde d'Amposta aquest mateix dilluns. “Només hi ha
intenció d'insultar i de carregar contra l'alcalde, però com a mínim
que mostrin tota la documentació", ha afirmat Manel Ferré. Final-
ment, del tema de les dietes, l’alcalde es mantenia en què està “tran-
quil perquè no hi ha cap irregularitat sobre aquesta qüestió. De PxC
ens esperem aquestes coses, però és sorprenent que un partit que
vol governar la ciutat tingui una estratègia conjunta amb PxC”.

L’Audiència Provincial dóna la raó a
l’Ajuntament d’Amposta en el cas de les
incompatibilitats de 14 treballadors
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Segons Tomàs ‘el fet de
què Amposta sigui una ciu-
tat plural, fa del tot neces-
sari que aquells qui la
governin també ho siguin ja
que d’aquesta forma es
representa millor a la ciuta-
dania’. A l’hora de confec-
cionar la llista, Esquerra
d’Amposta ha sumat inde-
pendents i persones provi-
nents de diferents forma-
cions polítiques. ‘De les 23
persones que configuren la
llista, solament 13 prove-
nen de formacions políti-
ques, la resta, són indepen-
dents sortits de diferents
àmbits de la ciutat que s’in-
corporen amb la voluntat de
millorar-la’, ha reconegut
Adam Tomàs. Tanmateix, a
banda de les persones que
conformen la llista, també
s’ha creat la plataforma ciu-
tadana “Sumem Amposta”

formada per una seixantena
de persones de la societat
civil ampostina que donen
suport a la candidatura de
Tomàs. Pel que fa al progra-
ma electoral d’Esquerra
d’Amposta, es fonamenta
en 3 eixos principals: l’ocu-
pació, la regeneració
democràtica i l’atenció a les
persones. Aquests eixos es
desenvolupen en 10 punts
programàtics que alhora es
concreten en 150 actua-
cions de govern.  Algunes
de les propostes més apun-

tades per Adam Tomàs hi
ha la creació de plans d’o-
cupació locals propis més
enllà d’aquells que generen
d’altres administracions
superiors, i també, crear
una convocatòria de sub-
vencions per a les empre-
ses i autònoms que con-
tractin persones en situació
d’atur. Pel que fa a la rege-
neració democràtica, a
més a més dels tres com-
promisos ja anunciats per
Tomàs en cas de ser alcal-
de, Esquerra d’Amposta

portarà diferents mesures
per fomentar la participació
ciutadana i la transparència
en la gestió. En l’àmbit
social i d’atenció a les per-
sones el candidat
d’Esquerra d’Amposta ha
anunciat la creació d’un ‘Pla
de  rescat social’ que con-
creti i faci realitat el mínim
vital garantit, és a dir, que
garanteixi el dret a l’alimen-
tació bàsica de totes les
persones i els subministra-
ments bàsic d’aigua, llum o
gas.  Esquerra insistirà en

aconseguir places públi-
ques per a la nova residèn-
cia de gent gran.

El candidat a l’alcaldia
d’Esquerra d’Amposta,
Adam Tomàs, ha pre-
sentat aquest dijous els
integrants de la seva
llista electoral, tot des-
tacant “la pluralitat i
renovació de la matei-
xa”. 

L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat en sessió plenària
l'expropiació definitiva de
les tres últimes finques del
carrer Croera, pas previ per
iniciar el procés de licitació
de les obres d'enderroc de
tota l'illa de cases, que ha
de permetre obrir definitiva-
ment la Catedral al riu.
Malgrat el projecte d'expro-
piació aprovat, amb una de
les propietats ja hi ha acord
i amb les altres dues l'alcal-
de no renuncia a assolir-lo,
encara que l'assumpte pot
passar ara a mans del Jurat
d'Expropiació. L'Ajuntament
dipositarà aquesta setmana
els diners de les expropia-
cions a fi i efecte de dispo-
sar de l'ocupació definitiva
dels immobles i d'iniciar la
licitació de les obres d'en-
derroc de tota l'illa de
cases, que no es produirà
abans de les eleccions
municipals. Ferran Bel ha
explicat que es vol minimit-
zar al màxim les afecta-
cions en la propera Festa
del Renaixement i procedir
a les excavacions arqueolò-
giques prèvies a la definició
de quin ha de ser el projec-
te urbanístic del nou espai
generat entre la Catedral i la
façana fluvial.

Procés
expropiatori
de les últimes
finques de les
cases del

carrer Croera

“El canvi serè de Francesc
Miró” incorpora un progra-
ma específic per al Poble
Nou. La millora dels
accessos i la senyalitza-
ció, un nou dipòsit d'aigua
amb més capacitat i la
conversió de la plaça
Jardins en zona de via-
nants són algunes de les
propostes. "Per a nosal-
tres, és molt important la
gent que viu aquí, per
això, amb Dionisio Cano,
que és el nostre represen-
tant, ens hem reunit amb
amb moltes persones per
recollir tot un seguit de
propostes encaminades a
millorar el Poble Nou", ha
assenyalat Francesc Miró,
candidat del PSC a l'alcal-
dia. 

Propostes PSC

per al Poble

Nou

Esquerra d’Amposta presenta «una candidatura renovada que
té com a principal objectiu la creació d’ocupació»

La regeneració política i l’atenció a les persones són els altres dos grans eixos del programa

Segons nota de CiU
Deltebre, Lluís Soler va rea-
litzar  l’acte de presentació
de l’equip que l’acompan-
yarà a les properes elec-
cions municipals amb la fina-
litat de “canviar i enlairar
Deltebre”. La candidatura,
que està formada per 27
persones, combina la capa-
citat i la joventut. De fet, la
mitjana d’edat de la llista és
de 36 anys. L’alcaldable de
CiU Deltebre, Lluís Soler, va
subratllar que “totes les per-
sones que m’acompanyen
en aquesta aventura d’enlai-
rar Deltebre tenen moltes
coses en comú, entre elles,
l’estima pel municipi, la
transparència i les ganes de
treballar per situar Deltebre
al lloc que es mereix”. Al
mateix temps, Soler va des-
tacar que “cap de les 27
persones de la candidatura
venen per interessos ni per
promeses de res”. Dels
actuals regidors que confor-
men el grup municipal de

CiU Deltebre, només en
continuen 3 a primera línia.
Aquest és el cas de Lluís
Soler, com a candidat,
Carme Franch, com a
número 4, i Salvador
Bertomeu, com a número
5. Per la seva banda,
Mingo Alcalà i Tere Culvi
tanquen la llista dels 17 pri-
mers. Tots els membres
de la candidatura, abans
de pujar damunt de l’esce-
nari, van signar un docu-
ment de compromís ètic
amb el qual es comprome-
ten a treballar pel municipi i
per la regeneració democrà-
tica a partir de l’honradesa,
la integritat, la responsabili-
tat, la humilitat i la trans-
parència. Soler  va explicar
que “aquest document és
una mostra del compromís
que tenen tots els membres
de la candidatura a l’hora de
fer les coses de la millor
manera possible i de treba-
llar partint d’una sèrie de
valors que han de marcar el

futur de Deltebre”. Tot i que
la llista només pot estar for-
mada per 27 persones,
enguany, com a novetat,
Lluís Soler també ha presen-
tat el número 28. Un núme-
ro que, en aquest cas, fa
referència a la ciutadania i a
la seva participación  i opi-
nió per tal de poder fer el
canvi a eltebre. A més, els
deu últims, del 18  al 27,
son joves, d’entre 20 i 30
anys, representatius i vincu-
lats, la majoria d’ells, a
associacions i entitats del

municipi. L’acte fou iniciat
per una nena de 10 anys,
Andrea Guart, que va narrar
un conte amb el qual detalla-

va el Deltebre del futur.
Finalment, Joan Rovira va
amenitzar-lo amb diferents
cançons. 

Lluís Soler presenta una «candidatura definida 
per la capacitat i la joventut»

LA LLISTA: 

Adam Tomas̀, Inés Martí, Ramon

Bel, Rosabel Recio, Miquel Subirats,

Marc Fornós, Tomas̀ Bertomeu,

Susanna Sancho, Joana Estevez,

Dani Forcadell, Pau Cid, Juĺia

Barberà, Lidia Pérez, Oriol Fuster,

Judith Mellinas, Cebria ̀Forcada,

Josep Juan, Daniela Gil, Iris Castell,

Antonio Recio, Ismael Piñas, Albert

Forcadell i Clàùdia Pujol

1. Lluís Soler; 2. Anna Giménez; 3. Kilian Franch; 4. Carme
Franch; 5. Salvador Bertomeu; 6. Lluïsa Ventura; 7.
Francisco Castro; 8. Carlos Serra; 9. Robert Bertomeu; 10.
Rosa Casanova; 11. Ricard Chopo; 12. Helena Franch; 13.
Adrian Misaras; 14. Eutimio Mauri; 15. Magda Saborido; 16.
Mingo Alcalà; 17. Tere Culvi; 18. Roser Casanova; 19. Josué
Franch; 20. Jordi Fresquet; 21. Jonathan Garrigós; 22. Roser
Arques; 23. Andreu Bertomeu; 24. Mar Pagà; 25. Pau
Alegre; 26. Núria Verges  i 27. Andreu Curto.

‘Persones per al canvi’
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Govern, Junta de Personal
Docent i comunitat educa-
tiva de les Terres de
l'Ebre van efectuar cinc
minuts de silenci pels fets
a l'Institut Joan Fuster de
Barcelona. Fou dimarts
davant dels Serveis
Territorialsd’Ensenyamen,
a Tortosa, amb la partici-
pació del delegat del
Govern, Xavier Pallarès, i
el director territorial
d’Ensenyament, Antoni
Martí, juntament amb l’al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel; la presidenta de la
Junta de Personal Docent,
Maria Bernal; els repre-
sentants de la comunitat
educativa, dels sindicats i
també una representació

de l’alumnat del Col·legi
La Mercè de Tortosa. Al
mateix temps, tots els
centres educatius, públics
i privats, de les Terres de
l’Ebre també feien una
concentració a les res-
pectives instal·lacions
com a mostra de condol
pels tràgics fets ocorre-
guts ahir a l’Institut Joan
Fuster de Barcelona.

El president Jose Luis
Rodríguez Zapatero va
reivindicar dissabte el
paper dels socialistes
en el suport dels munici-
pis i en l'aposta per la
política de la proximitat
en un moment de dificul-
tat com l'actual exempli-
ficant-ho en la candida-
tura d'Enric Roig a
Tortosa "il·lusionada i
preparada per liderar el
canvi". "Cada vegada
em sento més orgullós
del partit socialista, de
tots els avenços socials
aconseguits, les nos-

tres victòries en aquest
terreny són com les
Victòries", va assenya-
lar, en clara al·lusió a
Victòria Campos, mem-
bre de la candidatura

tortosina "que no ha
abandonat mai la lluita
per la igualtat i la justí-
cia", com també va
recordar Roig en la seva
intervenció.

Zapatero va fer una
crida a no defugir de la
política i a conjugar el
verb de la democràcia
que "és conviure". 
Per la seua part, el
senador i primer secre-
tari del PSC de Tortosa,
Joan Sabaté, va recor-
dar les obres de millora
al Delta de l'Ebre, com
també Enric Roig que
fou contundent en
assenyalar: "Que ningú
oblidi que qui va evitar
el transvasament de
l'Ebre va ser el partit
socialista i Jose Luis

Rodríguez Zapatero,
que va complir la seva
promesa". Roig també
en va destacar els
avenços en les llibertats
individuals i socials
aconseguides durant les
dues legislatures que va
ser president. "Els
valors i els principis es
porten al cor, per morir
per ells, i no a la boca
per viure d'ells. La igual-
tat d'oportunitats, la lli-
bertat, la justícia social”
tot allò que mou,
segons Roig, la candida-
tura que encapçala. 

Zapatero fa «una crida al canvi per Tortosa
i a apostar per la política de proximitat 

que representa la candidatura d'Enric Roig»

Servei
Municipal
d’Aigües de
Freginals

Condol pels tràgics fets de l’Institut Joan Fuster
Govern, Junta de Personal Docent i comunitat educativa de l'Ebre van fer cinc minuts de silenci

El candidat socialista a l'alcaldia reivindica els valors socialistes i al president que “va derogar el transvasament de l'Ebre”

A tots els centres
educatius, públics i
privats, també van fer
una concentració a
les respectives
instal.lacions

Aqualia gestiona des del dia 1
d’abril el Servei Municipal
d’Aigües de Freginals
L’empresa té entre els seus
objectius millorar la gestió del
servei.
Aqualia és la nova conces-
sionària de la gestió de l’abas-
tament de Freginals per als
propers 20 anys. Així, des del
passat dia 1 d’abril, l’empresa
es fa càrrec del Servei
Municipal d’Aigües i portarà a
terme una sèrie d’actuacions
per millorar la gestió de l’ai-
gua i dotar al municipi d’una
infraestructura moderna, efi-
cient i sostenible. Els veïns de
Freginals, però, no  hauran de
realitzar cap gestió pel canvi
de companyia. L’empresa
revisarà les instal·lacions i les
xarxes d’aigua. A més, periò-
dicament realitzarà exhaus-
tius controls sanitaris i de qua-
litat de l’aigua subministrada
als veïns, així com diversos
plans de detecció i reparació
de fuites.

El CCBE
s’incorpora al
Centre de
Reempresa

La Diputació de Tarragona i
la patronal Cecot van signar
el mes de novembre, un
acord de col·laboració per
difondre i estendre la
Reempresa a la província de
Tarragona com un model
d’emprenedoria i de creixe-
ment empresarial consolidat
i que incideix en la continuïtat
de les empreses. El Consell
Comarcal del Baix Ebre s’in-
corpora al Centre de
Reempresa de Catalunya per
garantir la continuïtat de les
empreses.
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CiU de l’Ametlla de Mar
presenta aquesta tarda la
seva llista per a les elec-
cions municipals.
L’acaldable Joan Pere
Gómez Comes, ha fet una
llista totalment renovada
amb un 82% de persones
independents. 
Cal destacar que en
segon lloc anirà la inde-
pendent Eva del Amo, la
única regidora de l’actual
govern de CiU que repe-
tirà, que la jove militant
d’Unió de 25 anys Sarai
Pastó ocuparà el tercer
lloc i que en el 13è lloc,
tancant la llista oficial,
estarà Josep Martí el
secretari de comunicació
del govern de la
Generalitat.
A la llista un 43% són
dones i la mitjana d’edat
dels 7 primers és de 40
anys. Segons
Joan Pere “hem integrat a
persones de tots els sec-
tors representatius de la

població i de totes les
edats. En els 7 primers
llocs hem ficat a perso-
nes, que a part d’implica-
ció, il·lusió i preparació,
tinguin el seu lloc de tre-
ball, perquè com he dit
diverses vegades cap
regidor estarà a dedica-
ció complerta a l’ajunta-
ment”. 
Segons el candidat de CiU
a l’Ametlla “l’eix central de
la nostra campanya i del
nostre govern serà la par-
ticipació ciutadana, la pro-
ximitat amb la gent i les
seves entitats i la trans-
parència en quant a una
actitud ètica i responsa-
ble de govern”. 

A la foto, alguns dels pri-
mers membres de la llista
amb el president Mas, el
passat dilluns al palau de
la Generalitat, on van tin-
dre una reunió de treball
sobre temes de futur de
l’Ametlla de Mar. 

L'àrea de Qualitat de Vida
de l'Ajuntament de
Roquetes i Sorea, l'em-
presa concessionària del
servei d'aigua al municipi,
han signat un conveni  per
pal·liar la pobresa energè-
tica a la població i garan-
tir el servei bàsic de sub-
ministrament d’aigua a les
famílies que no puguin fer
front al pagament del
rebut de l'aigua.
Segons la nota de
l’Ajuntament roquetenc, a
través dels serveis
socials de l'ajuntament de
Roquetes es gestionarà
un fons econòmic que
l'empresa Sorea, que per-
tany al grup Agbar,
Aigües de Barcelona, ha
dotat amb mil euros
aquest primer any, per
evitar que es talli el sub-
ministrament de l'aigua a
les famílies que per
motius econòmics no
puguin pagar el rebut de

l'aigua.
L'alcalde de Roquetes,
Paco Gas, ha agraït la
sensibilitat de l'empresa
amb la situació d'aques-
tes famílies alhora que
denunciava, que com que
la llei del Parlament de
Catalunya per combatre
la pobresa energètica ha
estat recorreguda per
part del Govern de l'Estat,
ha fet del tot necessària
aquesta iniciativa de l'a-

juntament de Roquetes
per tal de garantir el sub-
ministrament de l'aigua a
les famílies necessitades.
Emili Giralt, Director de
Concessions de Sorea
Catalunya Sud, ha expli-
cat que l'objectiu del con-
veni  és que el subminis-
trament d'aigua a les
famílies necessitades es
pugui garantir perquè és
un dels serveis de prime-
ra necessitat.

L’ajuntament de Roquetes i l’empresa
Sorea signen un conveni  

Fira Literària
Joan Cid Mulet,

a Jesús

CiU de l’Ametlla presenta una llista 
«totalment renovada»

L’acte de presentació serà avui divendres

Per garantir subministrament d’aigua a famílies necessitades

La directora de la Institució
de les Lletres Catalanes,
Laura Borràs i Castanyer
fou escollida per l’organitza-
ció de la fira com a inaugura-
dora, per tal de
poder destacar la seva vàlua
i treball en favor de la llengua
i la literatura al
nostre País. La Dra. Borràs,
és actualment la Directora
de la Institució de les Lletres
Catalanes, a més de profes-
sora de la Universitat de
Barcelona, Directora
d’Hermeneia, i del
MàsterLicTic. Divendres va
oferir una conferència
“Les paraules que curen.
Quan la cultura fa salut”,
seguida de l’escriptor Genís
Sinca amb una xerrada
sobre literatura de les Terres
de l’Ebre. La Fira jesusenca
va comptar també amb
altres moments significatius
com la presentació
de l’any Manuel Pérez Bonfill
(2016), de l’auca d’homenat-
ge sobre la vida del
jesusenc il·lustre Joan Cid.

Tres Tombs
l’Ampolla,
aquest

diumenge

Aquest diumenge, tindrà
lloc a l’Ampolla la 17ena.
edició dels Tres Tombs. La
sortida serà a les 11 del
matí del camp de futbol de
la localitat.

A l’Ametlla de Mar, com és tradició, se celebra especialment
la Diada de Sant Jordi, sobre tot amb la que aquest any serà
la 33a Diada al Castell, que tindrà lloc aquest diumenge 26
d’abril. Una de les activitats estrella que aplega aquesta
festa popular a la platja de Sant Jordi i a l’entorn d’aquest
històric monument, és el concurs de paelles. Així, famílies i
grups d’amics s’uneixen vora els fogons per passar un dia
de festa a l’aire lliure i, a més, mostrar la millor versió de la
paella.
En la Diada al Castell hi ha diversos actes que no manquen
any rere any, com ara la caminada popular pel GR-92 fins al
castell, sardinada popular, lliurament del XXIII Premi de
Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar, jocs infantils, i actuacions
castelleres amb la participació de Los Xics Caleros, els
Minyons de Terrassa, i els Xiquets de Cambrils. No mancarà
l’actuació de la Xaranga Suquet Calero.
A l’interior del castell es podrà visitar l’exposició “l’Aigua:
Font de vida i paisatge al camp de Tarragona i a les Terres
de l’Ebre”.

Diumenge, l’Ametlla de Mar
celebra la 33a. Diada al Castell

A la platja de Sant Jordi
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L’oli de Mas del Clos, de Móra d’Ebre, ha estat
guardonat amb el segon premi del Concurs
Internacional d’Olis del Món de l’Agència per la
Valorització dels Productes Agrícoles de París.
Mas del Clos ha estat guardonat enguany també
a la Fira de l'Oli de Les Borges Blanques, la Fira
de l'oli de les Terres de l'Ebre i la FIO de Móra la
Nova. El públic francès podrà degustar l'oli de
Mas del Clos, que es comercialitzarà durant tot
l'any a l'oleoteca de l'AVPA, organització profes-
sional de productors i experts del sector, que té
com a objectiu reivindicar el valor de la producció
agrícola.

L'oli Mas del Clos de Móra

d’Ebre obté el premi Gourmet

d’Argent de l’AVPA

El proper dia 28 d'abril, a
les 12 h, tindrà lloc a la
sala d'actes de
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre una roda de prem-
sa per donar a conèixer
l'estat en què es troba el
desplegament de la xarxa
de fibra òptica al nucli
urbà de la població i les
últimes novetats sobre
aquest projecte.
D’altra banda, també a
Móra d’Ebre, dimeres va
inaugurar-se l’exposició
«Llibres al carrer» a l’avin-
guda de les Comarques
Catalanes de Móra d’Ebre
(davant el Casal de
Jubilats). L’exposició,
organitzada per la Fira
del Llibre Ebrenc, té l’ob-
jectiu de donar visibilitat
a les obres més repre-
sentatives de la literatura
ebrenca i incentivar la lec-
tura dels autors del terri-
tori.

Desplegament
d’una xarxa de
fibra òptica, a
Móra d’Ebre

A París
Segons nota del Departament d’Empresa
i Ocupació, el director de l’Agència
Catalana del Consum (ACC), Alfons
Conesa —acompanyat del subdirector
de l’ACC; Albert Melià, i de la directora
dels serveis territorials del Departament
d’Empresa i Ocupació a Terres de l’Ebre,
Mercè Miralles—, ha presentat aquesta
setmana a Tortosa els resultats de la
Memòria d’Actuacions 2014 de l’ACC a la
demarcació. El director de l’ACC ha expli-
cat que “l’activitat de l’Agència al 2014
novament s’ha vist marcada per la trami-
tació de les reclamacions pels afectats
per les preferents de Catalunya Caixa”.
Així, de l’1 de gener de 2013 al 31 de

desembre de 2014, l’ACC ha tramitat
1.023 reclamacions d’afectats a les
Terres de l’Ebre, de les quals 867 se
n’han resolt per arbitratge de consum i
s’han retornat 2.323.120,45 euros. “Tots
els laudes s’han fallat al 100% a favor
dels afectats”, ha apuntat Conesa. Pel
que fa a les consultes, es van atendre
2.128 consultes a la demarcació, un
27,43% més que al 2013: el 43,46% ate-
ses pel Consell Comarcal del Montsià; el
19,26% a través del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre; el 17,48% a través del
Consell Comarcal del Baix Ebre; el
15,03% pel Consell Comarcal de la Terra
Alta; i el 4,7% directament per l’ACC. 

L'actuació de l'ACC permet retornar 2,32 milions
d'euros a afectats per les preferents 

Al territori ebrenc

Aquesta setmana, el presi-
dent de la Federació de
l’Ebre d’ERC, Gervasi Aspa, i
el secretari d’Organització
de la Federació, Albert
Salvadó, han presentat les
candidatures que Esquerra
Republicana de Catalunya –
Acord Municipal presentaran
a les properes eleccions
municipals. El president
republicà ha reconegut que
‘hem superat els objectius i
expectatives que ens havíem
proposat’. Seran 42 candi-
datures, el màxim històric
que el partit ha presentat
mai a les quatre comarques,
i, segons Aspa, ‘això signifi-
ca que ens convertim en el
pal de paller d’esquerres de
les Terres de l’Ebre i del con-
junt del país, on presentem
715 llistes’. Al Baix Ebre, es
presenta llista als mateixos
11 municipis que l’anterior
legislatura però ara també
es presentarà per primera

vegada una llista a Paüls,
encapçalada pel jove Enric
Adell. A l’Ampolla, Antonio
Galve serà el nou candidat i
a Xerta, amb la suma de
Més, el nou candidat serà el
jove Roger Aviñó. A més, es
presentarà candidatura a les
3 EMD de Tortosa. Excepte
a Campredó, que repetirà
com a candidat Damià Grau,
a la resta es renova. José
Luis Cervera ho serà per
Jesús i Josep Viñas per
Bítem. Al Montsià, Esquerra
presentarà les mateixes 10
candidatures que l’any
2011, amb la diferència que
ara no presenta llista a
Freginals però, en canvi, sí a
Godall, amb Alexis Albiol al
capdavant d’Acord per
Godall.  Salvadó ha destacat
el creixement i la renovació a
la Ribera d’Ebre, on s’ha pas-
sat de les 8 candidatures a
les 12 actuals. Per primera
vegada hi haurà presència

republicana a Ascó, amb
Josep Jaimot. A més, es tor-
naran a presentar llistes a
pobles on feia temps que no
es presentaven, i amb dones
debutants al capdavant. A
Ginestar, amb Conxita Pujol;
a Garcia, amb Blanca López,
i a la Palma d’Ebre, amb
Teresa Sales. D’altra banda,
també hi ha nous candidats
a la Torre de l’Espanyol, amb
el jove Joan Juncà; a Móra
d’Ebre, amb Cinta Agné; a
Móra la nova, amb el regidor
Francesc Xavier Moliné, i a
Rasquera, amb l’actual alcal-
dessa Dolors Subirats. Un
altre alcalde que  per prime-
ra vegada es presentarà
sota el projecte republicà és
el flixanco Marc Mur.
Repeteixen com a candidats
Montse Perelló a Tivissa;
Francesc Xavier Arbó a
Benissanet i Toni Borrell a
Miravet, on no es presenta
cap altra candidatura. Pel

que fa a la Terra Alta,
Salvadó ha destacat el pas
de 6 a 9 llistes electorals, i la
candidatura encapçalada
per Miquel Aubà a Gandesa.
A Vilalba, Caseres i Horta es
presentarà llista republicana
per primera vegada. A
Vilalba, la candidatura l’en-
capçalarà la debutant Tere
Mariné; a Horta, ho farà la
regidora independent Soraia

Roig, i a Caseres, el jove
Manel Palau, que és l’única
candidatura que s’ha presen-
tat. A més, s’han renovat
gran part dels caps de llista
anteriors: el jove Blai Martí
serà el candidat de Bot;
Magda Serres, la de Pinell, i
Jaume Descarrega, de
Corbera. Repeteixen Neus
Sanromà a Arnes i Sisco
Blanch a la Fatarella.

Màxim històric de candidatures municipals d’Esquerra
Republicana a les Terres de l’Ebre

Passen de 33 a 42, amb una gran implantació de candidatures a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre
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La Institució de les
Lletres Catalanes del
Departament de
Cultura, amb la
col·laboració de
l’Ajuntament de
Tortosa, ha progra-
mat per avui diven-
dres, 24 d’abril, un
acte d’Homenatge a
l’escriptor Gerard
Vergés en el primer
aniversari de la seva
mort.
L’acte que preveu la
presència del conse-
ller de Cultura,
Ferran Mascarell,
juntament amb l’al-
calde de Tortosa,
Ferran Bel, el dele-
gat del Govern a les

Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, i el
director territorial de
Cultura, Ferran
Bladé, tindrà lloc a
l’Auditori Felip
Pedrell de Tortosa a
les 19 hores.
Per aquest acte de
record i reconeixe-
ment, s’han progra-
mat diverses inter-
vencions i actua-
cions a partir de la
declaració del poeta
tortosí:  “Estimo
molt la vida i estimo
molt la meva llen-
gua”. 
Concretament, l’acte
comptarà amb la
xerrada “Una amistat

literària” de l’historia-
dor i escriptor Jesús
Massip i també la
d’“Entendre Vergés”
de la directora de la
Institució de les

Lletres Catalanes,
Laura Borràs. Alhora
Riu en so interpre-
tarà “Paraules canta-
des” i Montse
Castellà “Aquell riu

ample i feliç”; i
també es presenta-
ran audiovisuals
sobre la figura del
poeta Gerard
Vergés.

‘Un 70% dels alcaldables concorren per primera vegada en uns comicis electorals’

Vª JORNADA INTERNET I EMPRESA. COM VENDRE MÉS UTILIT-
ZANT LES NOVES TECNOLOGIES que es durà a terme avui
divendres 24 d’abril a partir de les 8.30 h. a la seu de la
Cambra de Comerç de Tortosa. Aquesta edició comptarà amb
la intervenció dels següents experts:
-Jorge Gonzàlez que parlarà sobre Màrqueting online
-Maite Sole, d’Ecommerce
-Edgar Sánchez, de Neuromarketing
-Isabel Sabadí, d’Email Marketing
-Marc Elena,  de Xarxes Socials

La Jornada està organitzada per la Cambra de Comerç de
Tortosa i empàtica.com

V Jornada Internet i Empresa

Quatre joves artistes de les Terres de l’Ebre -Roser Ar-
qués de Deltebre; Elena Blesa i Miguel Bustos de La Sénia;
i Rebeca Royo de Tortosa- exposen des d’aquest dissabte,
18 d’abril a Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre les propos-
tes artístiques que van presentar a la convocatòria #ebrer-
gent i que van ser seleccionades d’un total de 19 projectes.
L’exposició col·lectiva es va inaugurar aquest dissabte amb
la presència del director General de Joventut de la Genera-
litat de Catalunya, Toni Reig; l’alcalde d’Amposta Manel Fe-
rrer, el director de Lo Pati, Vicent Fibla; la curadora i crítica
d’art, Cèlia del Diego; i l’artista i tècnica en dinamització cul-
tural, Pili Lanau, totes dues membres del jurat de la convo-
catòria. L’acte inaugural es va completar amb una actuació
d’Ensemble Topogràficun projecte musical de dansa i músi-
ca que connecta amb la filosofia ebrergent i que acaba de
treure disc.

#ebrergent

Des de CiU Baix Ebre s’ha
garantit que es presentaran
alcaldables a tots els muni-
cipis, incloent també les
tres EMD’s, que conformen
la comarca del Baix Ebre
per aquest proper 24 de
maig.
El president de CiU al Baix
Ebre, Lluís Soler, ha desta-
cat que “el fet de presentar
candidatures a tots els
municipis és una mostra de
la força i de la musculació
que actualment té el partit a
la comarca”. De fet, el pre-
sident ha incidit en què
“l’àmplia renovació” que
s’ha realitzat en poc temps
amb el canvi de diferents
caps de llista. Tant és així
que un 70% dels alcaldables
concorren per primera
vegada en uns comicis elec-
torals. 
Per a Soler, aquest “ha
estat un canvi necessari per
tal de treballar en la línia d’a-

portar noves idees, aire
fresc i noves maneres de
fer als diferents municipis”.
Al mateix temps, Soler
també ha subratllat que “la
renovació ha de permetre
caminar cap a la regenera-
ció democràtica del partit”. 
Per la seva banda, l’alcalda-
ble de la capital del Baix
Ebre, Ferran Bel, ha mani-
festat “la rellevància de pre-
sentar candidatures a tots
els municipis de la comar-
ca”. Bel ha explicat que
“aquest és un fet molt com-
plicat però que s’ha aconse-
guit gràcies a la bona tasca

realitzada pel president
comarcal”. Finalment, l’al-
caldable de Tortosa ha deta-
llat que “tots els caps de llis-

ta són gent propera, cone-
guda i que ja han treballat
activament pel municipi en
diferents àmbits i sectors”.

CiU presenta candidatures a tots els
municipis i EMD’s del Baix Ebre

L’agrupació de CiU al
Baix Ebre ha donat a
conèixer públicament els
diferents caps de llista
que concorreran a les
properes eleccions
municipals del mes de
maig.

Cultura homenatja l’escriptor

Gerard Vergés, a Tortosa

Avui divendres, a l’Auditori Felip Pedrell (19h)

ACTUALITAT

Lo Gitano Blanc, a l'Heliogàbal de Barcelona
El grup rumbero de l'escriptor Andreu Carranza va
viatjar al cor de Gràcia on va portar-hi la seva rumba
ebrenca. Fou a la mítica Sala Heliogàbal de Barcelona
dimecres passat, 22 d'abril.

Actualitat

La caminada solidària es va dur a terme a Deltebre amb una
gran participació per part de la ciutadania i de les entitats
culturals. Com cada any, es va celebrar el dia Mundial del
Parkinson organitzat per l'Associació de Parkinson de Terres
de l'Ebre. Aquesta vegada es va celebrar per primer cop al
poble de Deltebre, diumenge, on l'Associació ja està portant
a terme activitats assistencials des del mes de setembre de
l'any passat. Segons comenta el seu president Pere
Cabanes, aquesta diada té com a finalitat donar a conèixer la
malaltia, al mateix temps que els propis afectats vegin una
resposta activa de la societat envers la seva malaltia.
“Aquest any vam decidir celebrar-ho a Deltebre, d'on
tenim un gran nombre d'afectats i unes famílies molt implica-
des en l'Associació. Estem molt contents en com s'ha desen-
volupat, amb una participació de més de 150 persones i la
implicació de diverses entitats del poble i en la recaptació
que s'ha portat a terme, d'aproximadament uns 1000€”.

Mobilització a Deltebre amb motiu
del Dia Mundial pel Parkinson

En relació a les anteriors eleccions, continuen com a
caps de llista: Ferran Bel (Tortosa), Lluís Soler
(Deltebre), Paco Arasa (l’Ampolla), Jordi Curto (El
Perelló), Clara Prades (Tivenys), Miquel Audí (Benifallet)
i Josep Cugat (EMD Bítem). Els nous candidats són:
Josep Codorniu (Roquetes), Joan Pere Gómez
(l’Ametlla de Mar), Sandra Zaragoza (Camarles),
Elisabeth Zapater (l’Aldea), Lluís Espinac (Xerta), Jordi
Audí (Aldover), Manolo Lluís (Paüls), Cinthia Royo
(Alfara de Carles), Víctor Ferrando (EMD Jesús) i Angel
March (EMD Campredó).

Una àmplia renovació
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CRAC de la setmana: COR FLUMINE 
“NO EM PUC IMAGINAR UNA VIDA SENSE MÚSICA”

Són molts cors, de dife-
rents edats, amb diferents
sons de batec que trans-
meten sentiment, emoció
i alegria a través de les
seves cançons. Son Cor
Flumine, Jove Cor
Flumine, Petit Cor
Flumine, Petit-petit Cor
Flumine, Bressol de
Flumine i l’Aula de
Flumine.

Parlem amb Javi Robres el
seu president.

Més Ebre: Per situar-mos
una mica... Quants Cors
Flumine existeixen actual-
ment?
Javi Robres: Som 7 Grups,
ja que dels 6 que has anome-
nat anteriorment, de Bressol
de Flumine hi ha dos grups,
que són els més petitets.
ME: I quantes persones en
total?
JR: Estem sobre les 110 per-
sones, entre xiquets d’un i
dos anys fins a persones de
vuitanta i pico anys.
ME: El Cor Flumine va néixer
l'any 1996 amb repertoris de
música tradicional catalana...
Res a veure amb l'actualitat.
Us atreviu a gairebé tot tipus
de música: Jazz, Espirituals
negres, D. Ellington, C.
Porter, King Oliver, G.
Carmichael, Sting, Brian

Adams... Quins canvis, no?
JR: (riu) Sí, a mesura que
hem anat madurant com a
grup, ens hem anat reinven-
tant. Bàsicament respon a la
necessitat de fer coses que
ens omplen a tots com a
grup i a reptes o il·lusions de
cadascú de nosaltres. Els
repertoris, en gran part, els
anem proposant entre tots.
Som tots els que decidim què
cantem. A més, sense tenir
res en contra, pensem que
quedar-se amb un repertori
concret, pot portar a l’estan-
cament de la nostra evolució
com a cantants. Cantar tipus
de música tan diferents, ens
motiva.
ME: Quines sorpreses ens
teniu preparades?
JR: Tenim com a objectiu fer
alguna cosa bonica per als
20 anys que fem l’any que ve,
però només tenim algunes
idees. De moment anem tre-
ballant el dia a dia.
ME: Quin record teniu de la
vostra participació en el con-
curs de TV3 Oh Happy Day?
JR: Aquesta és una pregunta
que la respondria millor
Maria, la directora del Jove
Cor Flumine, que és el que va
participar en aquest progra-
ma. Veient-ho en perspectiva,
vam treure una molt bona
experiència i els joves van fer
molta amistat amb els altres

concursants. Hi havia un
ambient molt bo entre tots
els participants i els nostres
Joves van créixer molt com a
grup.
Personalment la meva opinió
és que podríem haver arribat
una mica més lluny. Sense
menysprear ningú, crec que
teníem prou nivell per haver
durat uns programes més. La
joventut i la inexperiència en
espectacles tan mediàtics,
van jugar en contra nostre. 
ME: Moltes hores d'assaig?
JR: Si et refereixes a l’OHD,
hi va haver moltíssimes hores
d’assaig. L’exigència va ser
màxima, Pensem que els
nostres cantants només
podien assajar en cap de set-
mana, ja que molts d’ells, ja
estudiaven fora de les Terres
de l’Ebre.
Però, a part de l’OHD, també
hi ha moltes hores d’assajos.
Sobretot quan tenim concert
a la vista. Tot i que som uns
grups de cantants amateurs,
hi ha molta exigència en els

temes que es preparen.
Combinar repertoris tan
variats com el jazz, espiri-
tuals, gospel, música tradi-
cional i la música moderna,
ens requereix unes hores
extres en dinàmiques total-
ment diferents, que ens ser-
veixen per intentar transme-
tre allò que l’autor vol expres-
sar en les composicions. Hi
ha molt treball i dedicació
tant pels membres dels
grups, com per les nostres
directores Rosa i Maria, que
fan un treball fantàstic perquè
això sigui possible.
ME: Quan esteu a l'escenari
transmeteu alegria i això s'en-
comana... Com s'aconse-
gueix aquesta motivació?
JR: Crec que el més impor-
tant és que hi hagi un bon
ambient dins del grup. Això
és bàsic per tenir la complici-
tat entre els cantants i poder
anar tots a una. L'important
és que ens agrada el que
fem, el que cantem i com ho
cantem. Quan pugem a l’es-

cenari, ens creixem i donem
tot el que tenim dins. I això la
gent del públic ho nota i ho
gaudeix.
ME: Quines «qualitats» s'han
de tenir per entrar al Cor
Flumine?
JR: Ganes de cantar, gaudir
de la música i d’estar bé amb
la gent que t’envolta. És clar
que també s’ha de ser el més
afinat possible i sentir el que
estàs cantant. Però això són
coses que anem treballant
dia a dia perquè són aspec-
tes que tots hem d’anar millo-
rant.
ME: L'esforç és col·lectiu.
Una bona manera d'educar,
no?
JR: I tant! Tenir grups de
xiquets menuts fins a gent
gran, ens ajuda a tots. Ens
sentim part d’una mateixa
família de persones que esti-
men la música i gaudeixen
d’ella. L’exigència en fer les
coses bé i plasmar el nostre
treball davant del públic i fer-
ho col·lectivament, serveix en

tots els àmbits de la vida:
feina, família i amistats. És
una educació de vida.
ME: La música fa feliç?
JR: Sí. No em puc imaginar
una vida sense música. I no
perquè canti al Cor Flumine
(que també), sinó perquè
penso que cada època que
anem vivint les persones,
totes tenen una “banda sono-
ra” que gira al voltant nostre.
Unes vegades serà música
“disco”, altres serà “romànti-
ca”, “infantil”, “clàssica”, etc.
Però tothom vivim rodejats
de música.
Viure la música en primera
persona, com a cantant del
Cor Flumine, o veure com els
fills la viuen i no volen saltar-
se cap assaig del Petit-petit
Cor Flumine, els fa feliços a
ells i a natros, el pares.
La música ens pot fer feliç
de moltes maneres: escol-
tant-la, tocant-la, cantant-la,
... I no necessàriament ho
has de fer bé per poder gau-
dir d’ella. Pots ser un cantant
pèssim i xalar com el que
més amb allò que estàs can-
tant...
ME: Quines activitats teniu
programades?
JR: El pròxim mes de Maig,
anem a cantar a Barcelona.
Fem un concert amb dues
corals més: La Fontana de
Barcelona i una coral de
Mallorca.
Els joves, a part d’alguns
concerts, a finals de Juliol,
aniran a un festival de Corals
que es diu “Europa Cantat”,
que enguany es fa a Pecs
(Polònia). També, a finals de
Juny, fem sempre un concert
en què participem totes les
seccions del “Cor Flumine”.
El concert el titulem “Cors de
Cor Flumine”.

Isabel Carrasco
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1.Que el Jutjat de Gandesa ha obert Diligències per investigar un possible delicte de
CALÚMNIES I INJÚRIES comés contra l’Alcalde de Batea i l’equip de Govern Municipal
de Batea. 2.Aquesta obertura de diligències per part del Jutge de Gandesa es deu a la
denúncia presentada per l’equip de Govern Municipal, la qual inclou a l’autor de les ca-
lúmnies que fa de forma anònima i als administradors dels blogs de 100%xBatea i CIU
Batea, Sr. Arnal i Sr. Suñé, respectivament, com a responsables civils solidaris. 3. Des
del Govern Municipal lamentem també que tant el Sr. Arnal com el Sr. Suñé, ambdós
regidors de l’Ajuntament, es neguessin a anar a les dependències de la Guàrdia Civil per
declarar sobre aquest assumpte, acollint-se al dret a no declarar. Entenem que és una
falta greu el no voler col·laborar amb la justícia essent càrrecs públics de l’Ajuntament
de Batea. 4. El Govern Municipal de l’Ajuntament de Batea expressa la confiança en la
justícia i rebutja aquests comportaments que fan molt mal a la vida pública i al poble de
Batea.

Comunicat de l’Ajuntament, de dilluns dia 20

Pregunta: Mente sana
in.... La importància de
l'esport es manifesta
en tots els àmbits de la
societat....
Resposta: Fer exercici
físic és molt important
per a la salut, ja que
ens aporta molts bene-
ficis. Entre aquests
beneficis hi han efec-
tes tant a nivell indivi-
dual com comunitari, ja
que les conseqüències
de la millora de la salut
personal es reflectei-
xen en la pròpia perso-
na, en la feina...A més,
a nivell comunitari, si
les persones estan
millor de salut, dismi-
nueixen els costos
sanitaris amb el conse-
qüent estalvi per a les
administracions. Per
tant, sigui com a perso-
na, empresa o adminis-
tració, ens interessa
molt practicar exercici
físic, ja que els benefi-
cis són en tots els
àmbits.
P: Terres de l'Ebre,
capdavantera en activi-
tats com curses de
muntanya; associa-
cions esportives....
R: A les Terres de

l'Ebre, com a la resta
del territori català,
també hi ha un "boom"
en certs esports, fruït
de les tendències
actuals. Esports com
el triatló, el pàdel, les
curses de muntanya o
el ciclisme han guanyat
molts adeptes. Aquest
"boom" també genera
recursos econòmics i
en alguns casos
podem parlar, fins i tot,
de turisme esportiu.
Aquest turisme espor-
tiu genera ingressos a
moltes petites i mitja-
nes empreses. Per
tant, el “boom” és molt
positiu.
P: Important saber
adaptar-se a l'esport
que pots fer i a la
manera en què pots
fer-lo.
R: La pràctica d'exerci-
ci té molts beneficis
per a la nostra salut,
però de la mateixa
manera hem de vigilar
de fer una pràctica
esportiva adaptada a
les nostres condicions i
característiques. Hem
de ser conscients  de
què si no ho fem així
podem patir algun

tipus de lesió. Les
lesions esportives més
freqüents es donen per
sobreús, com ara ten-
dinitis o sobrecàrre-
gues musculars. Un
dels factors que inci-
deixen més en aquest
tipus de lesions és una
mala planificació i pro-
gramació esportiva.
Ens podem trobar
també en lesions més
greus com les de tipus
cardíac. Per aquest
motiu, és recomanable
abans de començar un
esport, fer-se una valo-
ració mèdicoesportiva
que descarti qualsevol
problema i buscar
assessorament profes-

sional en cas de dubte.
P: Cicle Experiències
WOK, què aporta?
R: El cicle experiències
al WOK pretén apropar
el coneixement d'al-
guns dels professio-
nals de les Terres de
l'Ebre en un context
universitari. Posa per
tant, l'espai universitari
al servei de noves
idees sorgides en mol-
tes ocasions de l'exer-
cici professional.
Experiències al WOK
és un cicle on parlar de
tecnologia, d'educació,
d'emocions, de ciència
i de tots aquells aspec-
tes que puguin ser d'in-
terés per la ciutadania.

«Experiències al WOK és un cicle per 
parlar d’aspectes d’interès per la ciutadania»
Director de Recusport

CARLES FERRÉ, fisioterapeuta i llicenciat en Ciències de l’Activitat física i l’esport

Arran del comunicat de premsa emès per l’Ajuntament de Batea el passat dilluns dia
20 d’abril, al que informava de que el Jutjat de Gandesa ha obert Diligeǹcies per inves-
tigar un possible delicte de CALÚMNIES I INJÚRIES comés contra l’Alcalde de Batea i
l’equip de Govern Municipal de Batea, 100%xBatea, comunica: 1.- Que al nostre enten-
dre aquest comunicat de l’Ajuntament te ́ una finalitat exclusivament electoralista i en
cap cas informativa, ja que aquestes Diligencies Prev̀ies es van obrir en data 2 de
Febrer de 2015, del que l’Alcalde de Batea en va tenir ple coneixement dies després.
2.- Que efectivament, aquestes Diligencies es van obrir en virtut d’atestat presentat per
la Guar̀dia Civil, per un presumpte delicte de calumnies denunciat per l’Alcalde de Batea
i els membres de l’equip de Govern Municipal, i comés presumptament per una perso-
na anònima que va fer un comentari als blogs de 100%xBatea i de CiU. 3.- Que no es
cert com es diu a aquest comunicat, que el cap del grup de 100%xBatea i administra-
dor del seu blog, Ramon Arnal, “es negueś a anar a les dependències de la Guar̀dia
Civil per declarar sobre aquest assumpte, acollint-se al dret a no declarar”, manifesta-
cions que desvirtuen totalment la realitat. 4.- Que el Sr. Arnal va mantenir una conver-
sa telefònica amb l’instructor de l’expedient policial, a la que li va manifestar que des-
coneixia tant la identitat de la persona que va fer aquest comentari, com la IP a traveś
de la qual s’havia fet el mateix. Per aquest motiu i donat que no podia aportar cap dada
rellevant a l’atestat, va manifestar que preferia no personar-se a les dependeǹcies poli-
cials per tal de que aquest fet no fos aprofitat i mal interpretat polit́icament, i que com-
pareixeria davant l’autoritat judicial en el moment en el que fos requerit. 5.- Que per
tant, eś totalment fals que el Sr. Arnal s’hagi negat en cap moment a col·laborar en la
justícia, i que tant el repetit comunicat de premsa com la prop̀ia denuńcia presentada
per l’Alcalde de Batea i el seu equip de Govern, aixi ́ com el ressò mediàtic que se li vol
donar, no eś més que propaganda dirigida a intentar desprestigiar al nostre candidat
a les properes eleccions municipals. 6.- Que el Grup Municipal de 100%xBatea lamen-
ta el comportament de l’Alcalde de Batea i del seu Equip de Govern, que no han infor-
mat de la mateixa manera de totes les decisions judicials que s’han pres en el darrer
any, tals com la seva imputació i la dels tècnics municipals, el que demostra una vega-
da més que la seva voluntat no és informativa, si no simplement electoralista.

Comunicat 100x100 Batea
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ESPORTS

Aquest sera ̀ el tercer any consecutiu que la
Federació Catalana de Futbol organitza la Jor-
nada de Futbol Femení, un acte que se celebra
de manera simultaǹia a les 14 delegacions fe-
deratives. L’objectiu d’aquesta jornada és el de
promocionar el futbol femení entre totes les ne-
nes i noies que habitualment no són practicants
d’aquest esport. Alhora, aquesta Jornada pre-
tén convertir-se en un punt de trobada per a to-
tes aquelles jugadores que formen part d’un
club i que volen perfeccionar el seu nivell. A la
Jornada hi poden participar nenes i noies amb
edats compreses entre els 6 i els 16 anys.
A les darreres edicions de la Jornada de Fut-

bol femení es va comptar amb la participació
de gairebé 2.000 noies arreu de Catalunya, de
les quals 200 van fer-ho a la delegació de Te-
rres de l’Ebre. L’horari d’activitats de la Jornada
de Futbol Femení serà el següent: De 9.30 a
12.30 hores: Benvinguda i distribució de les
participants per grups. Sessió tècnica.
De 12.30 a 14 hores: Partits amistosos en-

tre les participants i les jugadores que integren
els equips territorials femenins sub 12, sub 14
i sub 16. Acte de cloenda de la Jornada.

Jornada de futbol femení de l’Ebre

El proper divendres, 1 de maig, la FCF
organitzara ̀ una Jornada de Futbol Fe-
mení a l’Estadi Municipal Josep Otero de
Tortosa, amb l’objectiu de promocionar
el futbol femení entre noies d’entre 6 i
16 anys.

PER A NOIES ENTRE 6 I 16 ANYS

El proper divendres, dia 1 de maig

REDACCIÓ

Recordo l’any 98 quan el
Tortosa va fer la lligueta d’as-
cens. La metamorfosi que va
comportar poder disputar-la
amb equip equip que, a ritme
de buleries, va acabar quart a
la lliga i va jugar la lligueta
amb el Pinós, el Cartagonova
i el Constància d’Inca. Era la
tercera lligueta d’ascens a Se-
gona divisió que feia el Torto-
sa. L’anterior (quan no hi havia
Segona B) fou l’any 58. 
Ara, 17 anys més tard, un

club ebrenc està a un pas de
poder disputar la promoció
d’ascens a Segona B. Si guan-
ya diumenge, ho aconseguirà
matemàticament. I fins i tot
potser quedi campió. Una fita
històrica.  Molt històrica. Són
moments en què tots els
ebrencs hem de ser de l’As-
có. I la seua gent ha de disfru-
tar d’una situació impensable
quan fa 25 anys l’Ascó, en el
camp de terra que estava on
es troba l’actual estadi, com-
petia a la Tercera regional.
Disfrutar com ho poden fer

els lectors de Més Ebre amb

la nova sec-
ció de Més
Ebre, Mega-
cracs, a la
plana 18. Jo-
aquin Celma,
un entusista i animador de les
planes d’esports, ha creat una
expectació extraordinària i ha
enganxat a molta més gent al
nostre modest setmanari. Els
Foros establerts així ho per-
meten. Des d’aquí agrair i va-
lorar la feina impagable de Jo-
aquin, des de Madrid i
encoratjar-lo perquè aquest
estiu vingui a celebrar amb la
gent ebrenca el final de tem-
porada. 
Per acabar, vull destacar el

jove president del Corbera,
David Ferré, per la seua cal-
ma i claredat a la televisió per
a parlar del tema Calafat. Em
va agradar. Un deu. El mateix
divendres passat, el tema es
va aclarir i Calafat rebia la bai-
xa. Poden haver-hi més ca-
sos. I jo, que ningú ho oblide,
pensaré el mateix en aquesta
mena de situacions. 

L’Ascó, els Megacracs i el final
de l’afer Calafat

Serà la tercera edició, organitzada per la Federació
Catalana de Futbol

Jornada de futbol femení

Propera jornada

L’Amposta visita el Reddis, demà dissabte, 
mentre que la Rapitenca, diumenge, 
es desplaça al camp del Balaguer.

La directiva de l’Amposta vol que Teixidó continuï 

El proper entrenador del
Tortosa té nom i cognoms

DELFIN RENOVARÀ A LA RAPITENCA

Ja estem arribant a la recta final
del campionat. Aviat començaran les
especulacions i els rumors sobre les
banquetes. En alguns casos, ja co-
mencen. Dels nostres equips, a la
Ràpita, si no hi ha res de nou, Delfin
i Ferran Simó continuaran. A Ampos-
ta, amb l’excepcional temporada que
s’està fent, Teixidó està cotitzat. El
tècnic, però, diu que “el mèrit de la
situació actual és dels jugadors. Ells
són els principals responsables”. La
directiva vol que el tècnic continui. Ell
aclareix que “és aviat encara per concretar-ho. Penso que s’ha d’a-
cabar la lliga i llavors es decidirà. Però ara no és moment encara”. 
I del CD Tortosa ja vam dir fa unes setmanes que havia existit el

contacte amb Beto. Però el tècnic és molt probable que continuï
al Nàstic, fins i tot amb més protagonisme. Llavors, també vam in-
formar en l’edició anterior que el Tortosa havia contactat amb al-
tres entrenadors, de Tarragona. No es pot confirmar res perquè
l’entrenador que interessa està en un altre club. Amb ell, vindrien
quatre jugadors. La veritat és que hi ha molta il.lusió a la directiva
roigiblanca per a que pugui venir. Dependrà també del seu final de
lliga. No avançarem avui qui és però el nom i els cognoms ja se
saben. I si fallés aquesta opció prioritària, hi ha una alternativa pre-
vista. Quan sigui el moment, desvetllarem la incògnita. 

Per la victòria a Perelada i la derrota de la Pobla, dimecres

L’Ascó recupera el liderat
TERCERA DIVISIÓ

Falten quatre jornades. El
triomf al camp del Perelada (2-
4) deixa a l’Ascó a una victòria
de poder confirmar la presèn-
cia a la promoció d’ascens. La
fita històrica ja s’acarona.
Però el triomf a Perelada, a
còpia d’insistir, permet recu-
perar el lideratge i somiar
amb ser campió de la Tercera
divisió. Un somni que potser
realitat. 
La victòria a Perelada es va

concretar en temps afegit,
quan Argilaga i Virgili van sen-
tenciar. La derrota de dime-
cres de la Pobla al camp del

Santfeliuenc (1-0), fa que l’As-
có sigui líder a la jornada 34.
Diumenge, s’ha de fer costat
a l’equip contra la Muntanye-
sa. Una victòria seria clau per
mantenir el primer lloc. 
L’Ascó i les Terres de l’Ebre,

amb ell, poden fer història. En-
davant!  

L’Ascó rebrà diumenge 
(12 h) la Muntanyesa.
Podria confirmar la
promoció d’ascens. 

Proper rival

La Rapitenca, amb gol de Verge, també va guanyar (1-0)

Un Amposta imparable (3-0) 

PRIMERA CATALANA

L’Amposta va golejar el To-
rredembarra, equip que, mal-
grat perdre, va oferir una bona
imatge. Però l’Ampota té em-
prenta Teixidó i, a més, està en
ratxa. Molta intensitat defensi-
va i astúcia per saber resoldre
les ocasions. Així Callarisa va
fer l’1-0, aprofitant una gran as-
sistència, guanyant l’esquena a
la defensa i superant, amb
classe, el porter rival. A la re-
presa, el partit va obrir-se però
va ser el ‘Megacrac’ Becerra
(avui ho és també a la plana
18) qui va ampliar el compte
com a pichichi del grup fent el
2-0. Ja en temps afegit, amb el
partit trencat, una genialitat de
Marc Vernet fou el 3-0. Són 21
punts de 27. L’Amposta és
quart i està imparable. 

La Rapitenca, per la seua
part, en un partit igualat, va tro-
bar el premi en els darrers mi-
nuts gràcies a la inspiració del
juvenil Verge que va dibuixar
una jugada amb gran culmina-
ció. Els rapitencs, també me-
ritòria temporada, són sisens
amb 41 punts. 

L’ITE continua creixent.
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El Jesús i Maria es va deixar dos punts al camp del Valls (0-0). El
conjunt local, molt minvat per les nombroses baixes, va apostar per
jugar més replegat i tancar espais al darrera, vigilant de prop als ju-
gadors determinants del Jesús i Maria. Per aquest motiu, el Jesús i
Maria va dominar durant molts minuts i també va gaudir d’ocasions
clares per a emportar-se la victòria. Però la manca de definició en
els darreres metres i l’actuació d’Escrich, un dels porters destacats
a la categoria, van impedir-ho. L’empat i la victòria del R. Bítem fan
que els de l’Aube hagin perdut avantatge en la segona plaça. De mo-
ment, amb el punt, tenen autodependència. I juguen 4 partits del 6
a casa. Es confia en poder incorporar un altre jugador la setmana
vinent, a més de Calafat que ja va debutar. Foto: eltravesser

Toni Calafat ja debuta amb el
Jesús i Maria

0-0, A VALLS

La Cava i Camarles van empatar en el derbi (1-1). Un partit que va
poder estar marcat per l’expulsió del local Lleveria, del minut 2. El
conjunt blanciblau la va veure ‘“injusta”. Bartolo, tècnic del Camarles,
també deia que “per mi va ser excessiva”. En quasevol cas, afegia
Bartolo, “la Cava no va notar jugar amb deu. A la primera meitat va
estar més ben posat i semblava que els que estàvem amb inferiori-
tat érem nosaltres”. A la represa, la Cava es va avançar aviat amb el
gol de Jaime i el Camarles va haver de reaccionar, empatant amb un
gol en pròpia porteria dels locals. Bartolo considerava que “a la re-
presa vam millorar, però la Cava està en un gran moment i, tot i ju-
gar amb deu, va mantenir la intensitat defensiva. No obstant, a la re-
presa, nosaltres vam sortir beneficiats de l’expulsió incial. Valoro
moltíssim el punt assolit, al camp d’’un gran equip”. El Camarles, en
lluita per evitar la cinquena plaça per baix, ha de guanyar el Roda, diu-
menge. Un partit clau. 

L’Ampolla, amb Jordi Rojas com a entrenador, va perdre al camp del
Roda (1-0). I ja fa vuit jornades que no guanya (2 punts de 24). El de-
butant Jordi Rojas comentava que “no puc estar satisfet del resultat
però sí que ho estic de l’actitud i del partit que vam fer els jugadors.
Penso que mereixiem un altre resultat i vam tenir les nostres opcions
per empatar, com un gol anul.lat que per a mi va ser legal”. L’Ampo-
lla, amb urgències per evitar la plaça de descens per compensació,
rebrà el Gandesa. Aquesta setmana s’ha intentat fer un fitxatge però
quan tot estava gairebé lligat, finalment no s’ha pogut concretar. S’-
haurà d’esperar la setmana vinent, la darrera per fitxar. 

L’Ampolla va millorar però no va poder
puntuar al camp del Roda (1-0)

GOL ANUL.LAT ‘LEGAL’ AL CONJUNT DE ROJAS

Gandesa i la Canonja, dos equips capdavanters, es van enfrontar
diumenge passat en un partit intens i en el que l’empat final no va
satisfer a ningú, en la lluita per poder acabar tercers (1-1). El Gan-
desa va començar bé i Pol va fer l’1-0. Els gandesans van tenir al-
tres opcions però amb els minuts la Canonja va gaudir de més pro-
funditat. Els visitants van empatar i avançada la represa van tenir
també les seues ocasions per haver marcat. Partit incert fins el fi-
nal i un punt per cada equip que els deixa en la quarta i la cinque-
na plaça. El Gandesa visita diumenge l’Ampolla. 

Un empat que no satisfà en la
lluita per la tercera plaça

GANDESA I CANONJA VAN EMPATAR

Alcanar i Catalònia van empatar en un partit amb alternatives en els
que els visitants van estar més ben posats al primer temps i l’Alca-
nar, amb intermitències, va saber reaccionar a la represa quan Ro-
mero empatava. El partit estava obert i els dos equips volien la victò-
ria per apuntalar una permanència que tenen a tocar però que s’ha
de confirmar. Iniesta havia marcat el 0-1, arran d’un córner, i també
en una acció a pilota aturada va fer l’1-2, en els darrers minuts. Sem-
blava que el Cata s’emportaria els punts però un rebuig a l’àrea visi-
tant va comportar el gol de Martínez. 2-2. Els dos equips han de re-
matar la feina amb una victòria per assegurar la categoria.

L’Alcanar reacciona a la inspiració de
Dani Iniesta

2-2, EL DEFENSA DEL CATA VA FER DOS GOLS

Derbi especial diumenge. El
Remolins-Bítem rebrà el Torto-
sa (17h). Un partit sempre
atractiu i en el que hi haurà
molts al.licients i molt en joc
per als locals que són tercers
a la taula i encara tenen op-
cions de lluitar per la segona
plaça. Per a poder mantenir-
les, no poden fallar. Han de
guanyar.
Per al Tortosa, sisè, deu

punts de per darrera, el partit
és important per maquillar la
seua situació i seguir amb la
bona dinàmica de les últimes
dues jornades. I poder, en el

cas de guanyar, retallar punts
sobre el fratern rival.
Al R. Bítem és baixa el seu

‘pichichi’ Àngel Sanchez, que
va veure la cinquena targeta al
camp del SP i SP, un partit en
el que els bitemencs van ha-
ver de sofrir però que van sa-
ber sentenciar a la segona
meitat amb els gols d’un Gran
Jota i d’Òscar Benet. Alex
Guarch també és baixa al R.
Bítem, per lesió.
El Tortosa arriba al derbi

amb piles carregades però
encara minvat per les baixes.
Albert Forcadell, David Vilano-

va i Bosquet són baixa mentre
que hi ha jugadors amb mo-
lesties que poden ser dubte
com Josep Vilanova, entre
d’altres. L’equip d’Hilario va
golejar el Deltebre (5-1).

Reconeixement
Abans d’iniciar-se el derbi,

la UE R. Bítem vol fer un reco-
neixement al traumatòleg Ge-
rard Ginovart i també a Juanjo
Tomàs Vera, persona que va
tenir una llarga trajectòria
com a entrenador a les nos-
tres comarques i que, a més,
sempre va ajudar als clubs

que li reclamaven els seus
serveix professionals.
Un merescut homenatge.

R. Bítem-Tortosa, el derbi de diumenge
Els locals no poden cedir si volen aspirar a la segona plaça

17 H

El Camarles suma un punt d’or a la Cava
ELS LOCALS ES VAN QUEDAR AMB DEU AL MINUT 2

Cristian, del Camarles

El Deltebre està en zona de descens directe. Va passar unes
jornades en les que no havia perdut, però, contra rivals de la seua
lliga, va acumular massa empats. I ara les dues darreres derrotes
seguides l’han compromès. A més, el calendari no és assequible.
Han de jugar contra l’Alcanar, R. Bítem, Vilaseca, Jesús i Maria, la
Cava i acabarà la lliga contra un rival directe a hores d’ara: Cam-
brils. Però els propers cinc partits són contra rivals d’entitat. A
més, Narcís segueix minvat per les baixes que s’han anat repetint
a mesura que ha anat avançant el campionat. S’ha buscat i es se-
gueix fent, un jugadir per incorporar-lo però, a manca d’una set-
mana per a poder fer-ho, no serà fàcil aconseguir-ho. 

SITUACIÓ COMPLICADA

El Deltebre té un calendari
complicat en el final de lliga 

Fouat, jugador del Torto-
sa, ha demanat la baixa
després de rebre una pro-
posta del Pinell. El club, de
moment, per la limitació
d’efectius, no li dóna, com a
mínim aquesta setmana. La
propera, que és la darrera
per fitxar, ja es veurà.

Fouat demana la
baixa
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El Castel di Sangro Calcio equip italià amb una població 5000 habitants va fer
realitat una proesa inaudita: va passar en pocs anys de les profunditats de la lli-
ga amateur -Campionato Promozione, Terza categoria- a la Sèrie B de la lliga pro-
fessional (l'equivalent a la Segona Divisió espanyola). Avui a la nostra terres
ebrenques un equip està fent un miracle: el Godall. La temporada passada va
quedar campió de 4a. catalana, el seu delegat Boro va anar a recollir un premi
que li va donar un mitjà de comunicació, que cada any dóna uns trofeus als mi-
llors equips ebrencs, i va dir "el proper any torno". Semblava una broma. Avui és una realitat i igual
la temporada veiem un partit de competició entre Godall i el Tortosa amb victòria d'una població de
600 habitants davant d’una de 40.000. És digne, admirable, el que està fent aquest equip aquesta
temporada. De moment, són líders. I si diumenge guanyen al camp d'un dels favorits, l’Ulldecona,
es pot armar la marimonera doncs deixarien gairebé KO al rival. Aquest equip no té figures, però
són jugadors que ho donen tot i saben al que juguen, això ho demostra un cop més que els equips
no ho fan el money: Eibar o Llagostera estan donant guerra contra equips que tenen quatre vega-
des més pressupost. I en la temporada 08/09 l'equip de Vilajuiga militava a la Tercera divisió, amb
només 1100 habitants i dels seus jugadors, cap cobrava i van assolir la gesta de fer 30 punts que-
dant penúltims. Godall ja porta dues temporades sorprenent al futbol ebrenc. "Els jugadors del Go-
dall són molt dolents", això és el que van dir des de la directiva Senienca, l'entrenador de la passa-
da temporada, Juanmi, que va arribar a la Sénia i es va portar jugadors de la part valenciana. I el
Godall va quedar campió de Quarta catalana i seguien sent molt dolents per jugar a La Sénia...10
jugadors que hi ha en aquest equip són sortits del planter senienc: Kevin, Oriol, Joan Zaragoza, Car-
los Querol, Ruben Vargas, Aleix Royo, Ferran, Jordi Sanz, Marc Lleixà i Albert Verge. Cap va fitxar
per la Sénia i avui Godall és lider de Tercera i la Sénia ocupa el lloc onzè. 
El mateix, o cas amb similituds, li passa al Tortosa que porta molts anys que no dóna oportuni-

tats als jugadors sortits del planter i aquests se’n van a altres equips. El món del futbol és per a va-
lents que aposten per un model de futbol i amb uns jugadors que ‘són molt dolents’ poden fer mi-
racles cada setmana. Qui és el senyor que està darrere d'aquest miracle? Es diu Pau Cortiella, es
coneguta la Sénia com "el carnisser". Baixet, sempre diuen que els baixets són perillosos i llestos.
No li agrada sortir a les fotos ni a la premsa, quan entrenava al futbol senienc moltes temporades
tenia un rècord: mai empatava un partit. Per ell era guanyar o perdre, entrenava a Rosell (Castelló)
i tots els que La Sénia no volia els tornava a fer sentir jugadors. I treia d'ells màgia. Així ha cons-
truït el Godall amb els que no volien a La Sénia i els que jugaven a Rosell. I ara ve la bomba: Pau,
el míster del Godall es presentarà a president de la Sénia la propera temporada. Té tota la meva
benedicció perquè el conec. Ell no serà l'entrenador. Intentarà que torni Placid Cortiella, més cone-
gut com “el de la benzinera” o fitxarà algun de fora. Marce gairebé segur que no seguirà. Jo apos-
taria per un altre tipus d'entrenador, de l'estil del propi Pau. I que passarà a Godall? Seguirà el fut-
bol? En cas d’ascens, es vendrà la plaça a Ascó B o Rapitenca B? A quest és el gran interrogant ja
que sis estrelles del Godall podrien tornar a la Sénia. El temps dirà. 
Pau, a més, intentarà recuperar a diversos jugadors com Gerard del Tortosa, Callarisa de l'Am-

posta, Fran Reolid, del Jesús Catalonia, i Roberto de l’Ulldecona. Si tots tornen a casa, es pot dir
que la lliga vinent, la Sénia podria ser un dels gallets i un aspirant a l'ascens. Si fa uns any, l’Ascó
va adquirir la plaça del Benavent de Tercera divisió, per què algú no pot comprar la del Godall?. No-
més una cosa clara, aquest Godall ja ha fet història, aquesta setmana són líders i ni el més optimis-
ta ho hagués imaginat. A aquest pas pot arribar a Tercera divisió, com l'equip italià que he posat
com a exemple. Està vist que al futbol hi ha miracles. 

I SI NO GUANYEN NI UN PARTIT EL AMPOSTA I LA RAPITENCA? No passaria res, estarien
gairebé salvats. El cinquè per la cua, el Tàrrega ha aconseguit 1,07 punts per partit i acabaria amb
36 ó 37 punts i la Rapirenca en té 41 punts i l’Amposta, 44. Amb la qual cosa, els dos estan gai-
rebé salvats però per fer-ho gairebé matemàticament han d'aconseguir una victòria. Impressionant
l'Amposta, nou jornades invicte i sublim el gol de Gerard Verge, el senienc de la Rapitenca, contra
el Torredembarra. Morell vol aconseguir la promoció, per això ha fitxat Sergi Moreno exAscó i Po-
bla Mafumet.

SEGONA CATALANA - ELS ASPIRANTS A LA PROMOCIÓ PATEIXEN. El Vilaseca no només
es passeja com a campió sinó que goleja a plaer: fa dues setmanes vuit gols a Camarles, en aques-
ta la mateixa xifra al Tancat. Si fa dues jornades, Remolins-Bítem, Canonja i Gandesa van punxar,
aquesta setmana s'ha unit a la festa el Jesús i Maria que no va poder guanyar a Valls. Gandesa i Ca-
nonja han empatat, això confirma que en aquesta lliga hi ha molta igualtat i no és fàcil guanyar un
partit en aquest final de campanya. Es nota la igualtat en els marcadors. En aquesta jornada només
dos partits guanyats a plaer: el del Tortosa i el del Vila-seca. Jesús i Maria; vint últims partits, no-
més una derrota i aquesta a La Cava, de penal. Aquest Camarles està fort. Va empatar contra el
Jesus i Maria i diumenge a la Cava. Ull a la dada: últimes 11 jornades, Alcanar sol dues victòries.
Aquesta setmana va empatar davant d'un Jesús Catalònia que es va avançar amb dos iniestazos.
Es confirma que Miquel Cotaina no era l’únic culpable a l’Ampolla i, de moment, ja van 8 setmanes
sense guanyar. També cal dir que diumenge es mereixien com a mínim un empat, però els van
anul·lar un gol legal. Aquesta setmana igual s'incorpora un davanter. Camarles, Cambrils i Ampolla
es juguen la cinquena plaça per baix. El Camarles podria aconseguir 10 punts en els sis partits que
li queden; l’Ampolla, 11, i Cambrils 12. Això són estimacions. Veurem jornada a jornada quin dels
tres aguanta la pressió del descens.

TERCERA CATALANA. Saber qui serà campió i subcampió a hores d'ara és cada vegada més
difícil. Punxa Santa Bàrbara, Aldeana i l’Ulldecona solament va empatar a Corbera. I a les últimes
cinc jornades, només porten una victòria. Els únics que no es refreden són Flix, que porta set jor-
nades guanyant, Godall cinc setmanes també guanyant i un Perelló que se suma a la festa de po-
der aconseguir la segona plaça. Queden 18 punts i pot passar de tot, mai aquesta categoria havia
estat tan emocionant, no em puc imaginar les últimes dues jornades. Seran apassionants. Gran

Els jugadors del Godall “són molt dolents”

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Campredó, que acumula cinc jornades invicte, i un Ginestar que de perdre estava gairebé sentenciat
al descens però va ocórrer un miracle. Perdia 1-3 minut 35 i van remuntar amb 5-4. Què va donar el
mister Guiu als seus homes? Aigua beneïda en el descans? Móra la Nova va fer una primera volta de
cinema, ara fa sis partits que no puntua. Corbera, 3 setmanes sense Calafat i segueix donant guerra.

AIXÍ POT QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ: ULLDECONA 64, S. BARBARA 63, GODALL 63, CORBE-
RA 62, ALDEANA, 61: FLIX 60; BATEA 57 I PERELLÓ 57 (Aquesta classificació és una estimació. S’ac-
tualitzarà cada setmana) 

110 VALENTS QUE PREFEREIXEN NO VEURE EL BARÇA. La veritat és que no entenc a la fe-
deració. La setmana passada es va jugar tota una jornada de Tercera divisió menys dos partits en di-
mecres, el dia que jugava el Barça a París, la Champions. No hauria estat millor la jornada en dimarts
o dijous. Quiposa els horaris? Però els clubs també són culpables de no reclamar. Són els que més
perden, perquè dimecres, qui va jugar a casa va poder-ho notar. Un Ascó-Europa en el cim, jugat el di-
mecres mentre el Barça juga a París.  Això si, 110 aficionats de l’Ascó van preferir veure el seu equip
que no pas el Barça. Chapeau.

SERGI NAVARRO, EL SAMARITÀ. L’entrenador del Remolins-Bítem treu petroli dels seus juga-
dors. Sergi Navarro, un guanyador nat; aquest any ha donat oportunitat a quatre joves: Arnau Figue-
res, de l’Ametlla, Xavi Batista, del Roquetenc, Sergi Cid, provinent de Reus juvenil Divisió d'Honor i fill
de Xavi Cid, i Gerard Amaré que va fitxar pel Roquetenc. A mi m'agraden els entrenadors que aposten
per la joventut. Es més, obligaria que fins a la Segona catalana haurien de jugar cinc jugadors de
menys de 20 anys de titulars. Només així canviaríem el futbol. 

A QUIN HORA SE’N VAN A DORMIR MICHEL VINYES I JOAQUIN CELMA? Doncs a unes ho-
res no molt decents, sempre per qüestions de feina, per temes vinculats al nostre futbol que tan ens
apassiona. Només els diré que més d'una nit, amb el tancament del diari Més Ebre, en dijous, hem es-
tat en contacte per una dada o per un aclariment, passades les 12 de la nit. La meva dona gairebé
em mata: “un altre whatssap". Té molt mèrit el de Michel, tancar l'edició, anar a dormir a la 1 o les 2
i a les 4 despertador per repartir els 12.000 diaris. Tela 

LLADRES TAMBÉ AL FUTBOL. Partit de Quarta catalana, Castelldefels-Corbera. Es va sus-
pendre pel robatori de cablegat. No respecten ni al futbol..

-Cristian Carranza ha tornat al
Perelló, i diumenge va debutar en
el retorn, contra l’Ametlla. Un

partit amb 300 persones al camp.
Gran ambient. Els perellonencs,
ferms en defensa, són l’equip

menys golejat del grup. I també
tenen opcions. Diumenge, una
altra final, contra el Roquetenc. 
-La Sénia rebrà avui divendres el

Campredó  (21.30h).

TERCERA CATALANA

I DIUMENGE ES DESPLAÇA A ULLDECONA, QUIN DERBI!

La plantilla del Godall, cos tècnic,
directiva, president i afició estan
vivint amb il.lusió el moment ac-
tual. Són líder. I cal destacar-ho
perquè té molt de mèrit. Diumen-
ge, visiten l’Ulldecona (17.30h).

El Flix està crescut una vegada ha
recuperat jugadors. Amb la de diu-
menge, ja són set victòries segui-
des les que porta el conjunt de
Rius. ‘Estem en un moment dolç,
gràcies al treball de l’equip.
Sabem que és complicat, però
seguirem somiant’, deia Rius que
afegia que ‘diumenge vam guan-
yar a un gran rival’. L’encert de
Raul i Yuri en tres minuts (48 i 51)
va decidir. 

El S. Bàrbara va començar molt bé,
fent Nico el 0-1 i tenint ocasions.
Però, arran d’un córner, Cornejo
dins de l’àrea petita, va empatar i tot
va canviar. El Santa va desaparèixer
i el Pinell, amb un Pol incisiu i amb
un gran treball, es va anar impo-
sant. A la represa, el Pinell va seguir
igual, creant més opcions, i obtenint
el premi al 93 (Reverté). Oxigen per
al Pinell i reflexió per a un Santa fluix
físicament i sense instint guanyador. 

PINELL-S BÀRBARA 2-1

El Perelló segueix en la lluita per
accedir a les primeres places. Està a
la ‘pomada’. Diumenge, amb gran
ambient, en Fires, va sumar tres
punts molt treballats en un derbi amb
al.licients i que no va decebre.
L’Ametlla va començar millor però
arran del gran gol de Flox, el Perelló
va controlar el partit. I la represa,
enmig d’un duel molt disputat, Magí
va sentenciar. Gol marca de la casa.

El Roquetenc es va refer de la
derrota a S. Bàrbara guanyant el
Sant Jaume (3-1). I encara té
opcions de poder somiar amb la
promoció, tot i que per això no hau-
ria de perdonar en les jornades
que falten. Són nou equips amb
opcions. El Sant Jaume va estar
dins del partit i el va mantenir igua-
lat fins que Cristian va sentenciar.

Corbera i Ulldecona s’enfronta-
ven en el partit de la jornada, en
la lluita per l’ascens. I no van
decebre. Els dos equips van
jugar amb molta intensitat. El
Corbera va estar impecable en
l’aspecte defensiu i va tenir dues
opcions clares. L’Ulldecona
també en va gaudir-ne, a més
d’acabar el partit dominant-lo. La
lliga segueix oberta. 

CORBERA-ULLDECONA 0-0

El Godall viu una situació il.lusionant
i històrica com a líder de la Tercera
catalana. I diumenge va fer un punt i
seguit amb la victòria contra l’Horta,
equip que es complica amb cinc
derrotes seguides. El partit fou igua-
lat i també travat, sobre tot a la pri-
mera meitat. El gol de Ferran a l’ini-
ci de la represa va obrir el partit.
L’Horta va intentar-ho però el Godall,
molt ferm al darrera, va evitar-ho.

GODALL-HORTA 1-0

Partit increïble el que es va viure a
Ginestar quan els locals perdien 2-4 al
minut 54. I quan no només semblava
que l’havien perdut, sino que també
perdien les opcions de permanència.
Però de forma miraculosa, amb un
Caballos esplèndit, va signar un hat-
tric, va capgirar el marcador fins el 5-
4 en temps afegit. Un gol que va des-
tapar l’euforia i l’emoció dels locals.

La categoria està tan ajustada que hi
ha molt en joc. I un gol a hores d’ara
pot decidir. Campredó i Batea s’hi
jugaven molt i es va notar. Amb l’1-1,
el partit va estar obert, travat i fou
intens, amb opcions de tot. Fins el
final quan un gol d’Edgar va valdre la
victòria del Campredó, que segueix
en ratxa i també més prop de la per-
manència. 

L’Alcanar va guanyar el Móra la Nova i
resisteix amb orgull. Amb el triomf del
Pinell, les opcions de permanència són
molt complicades, però l’esperit de
Parra es transmet en un equip que va
guanyar un Móra la Nova que, amb els
deures fets, no ha puntuat en 6 jorna-
des. 

Gran partit Un líder il.lusionant Victòria merescuda al 93’

PERELLÓ-AMETLLA 2-0

Va ser un Derbi!

ROQUETENC-S JAUME 3-1

Apurant les opcions
FLIX-ALDEANA 2-0

7 triomfs seguits

GINESTAR-LA SÉNIA 5-4

Remuntada per salvar-se

CAMPREDÓ-BATEA 2-1

Gol de permanència ALCANAR-M NOVA 2-1

Petita esperança

Plens d’il.lusió
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Vizcarro (R. Bítem)

C. Herrero (J i Maria)       Iniesta (Catalònia)       

Pau (Camarles)    V. Calsina (Amposta)            
Jonatan (Rapitenca)   

Manel Sol  (Ampolla)    Ferran (la Cava)   
Dani (Alcanar)    Carles (Tortosa)

Dilla (Gandesa)

Caballos (Ginestar)
Carlos Gilabert (S. Bàrbara)

David Flox (Perelló)    Pau Tomàs (Campredó)

Ionut (Alcanar B)        Ivan Cornejo (Pinell)

Oscar Gilabert (Corbera)   Stephan (Roquetenc)          
Edu Usall (Flix)    Oriol Grau (Ulldecona)

Kevin (Godall)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

AVUI: ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA I 7 EQUIPS DE TERCERA

EQUIP %
D.

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

És la grandesa del futbol. No s’ha de perdre la moral fins al minut 90, quan xiuli l’àrbitre. En el
partit de dimecres de recuperació, Aldeana B-Jesús i Maria B, el local perdia 1-5, minut 65.
Segons tècnic de l’eqiup aldeà, Xavi Subirats, els cinc gols del J. i Maria havien estat a pilota
aturada, dos de penal i tres d'córner. Els aldeans van remuntar en 23 minuts i van guanyar per
6-5. Tot és possible. Es qüestió de creure-hi. Són, per aquest motiu, l’equip de la setmana. 

Top secret
PERQUÈ TEIXIDÓ RENOVARÀ. Primer per-

què s'ho mereix, segon perquè està a gust i ara
vaig a explicar un secret: si Teixidó no renova, di-
versos pesos pesants deixarien el club ja que es-
tan agraïts al seu mister. Magnifica la gran sego-
na volta d'aquest equip. Com es noten els 4
entrenaments setmanals de Súper Teixidó.

CARLOS GILABERT, NOU ENTRENADOR.
És dels jugadors més veterans i potser aquesta si-
gui la seva última temporada en actiu, però mai sé
sap. Igual el fitxa un equip de Quarta catalana i
marca 50 gols. Està bé a Santa Bàrbara. No obs-
tant, ell ja pensa en el futur. S'està traient el títol
d’entrenador. I té intencions d’entrenar. Té un fill
que juga a l’aleví rapitenc. Ell  estarà vinculat sem-
pre al futbol, amb el seu fill o com a entrenador.
Sort Carlos.

QUIN ÉS EL JUGADOR QUE MARXA A DOR-
MIR MÉS TARD? Pocs tindran aquest rècord: Xime-
no, de l’Alcanar, pels seus negocis es jita a les 6 de
la matinada dels diumenges. Si no fos pel seu treball,
potser la temporada passada hagués fitxat per la Ra-
pitenca perquè per la seva edat està com un bou.

VICENT BRULL (PERELLÓ)

El Perelló és l’equip menys golejat de la Tercera
catalana. Vicent, de la nissaga dels Brull, lidera
la defensa, sent un referent. Carisma, pundonor
i entrega total pels colors de l’equip del seu

poble. És el ‘Kaiser’ perellonenc. 

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

70
62
55
46
42
31
26
24
19
18
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

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

54
52
44
44
35
32
31
23
15
15
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

55
51
44
35
28
24
22
22
20
17
17

P

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

71
60
39
31
29
27
24
23
21
20
20

P

JUGADORNº
Josep Trinquet
Raul Vates
José Romero
Jan Esteller
Ximeno
Ivan Diaz
Ion Oslabanu
Adria Valsels
Figo
Edu Aguilar
Genís Valls

49
45
45
44
40
37
31
28
15
14
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

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

68
52
42
32
30
28
25
22
19
18
15

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
Quim Esteban
Josep Ongola

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
Marti Panisello
Aleix Robert
Cosido

54
45
43
39
34
31
28
20
20
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

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

79
60
49
36
33
31
27
16
16
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Xixo
Jordi Lleveria
Selu
Mario 
Narcís Franch
Sergi Grau
Roger Santaella
Jaime
Xexu
Oscar Ruibal

67
41
38
34
28
24
24
22
20
18
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

88
78
34
28
26
22
22
19
17
14
13

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

62
54
38
35
33
33
25
21
19
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Bel
Jose Ramon
Jota
Àngel Sanchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Vizcarro
Victor 
Edgar 
Emili Descarrega

58
56
56
44
32
29
24
18
13
12
12

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
Aleix Salvado
Josep Vilanova
Foaud
Pau Valmanya

39
38
35
35
32
24
21
19
18
17
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Narcís Miró
Edu Llop
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Ionel Balea
Genis Peña
Juli Segarra
Massina
Albert Jiménez

74
53
40
40
38
29
25
14
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA LA NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Alex Clua
Magi Andreu
David Pena
Mohedano
Marc Andreu
Robert Sanchez
David Flox
Marc Martí
Ramon Grau
Gilabert

81
64
54
53
36
34
19
16
12
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Jelti
Anton Ferchuk
Ivan Cornejo
Jordi Arasa
Marc Panisello
Oscar Gómez
Marc Queixalós
Oriol Mayor
Cristian Alvarez
Reduane
Ismail

58
45
41
33
29
23
22
20
19
19
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
Nº P.

JUGADORNº
Cristian Diaz
Ivan Arasa
Llorenç Castell
Aleix Chavarria
Marc Alegre
Josep Otero
David Cid
Jordi Valls
Sthefane
Robert Pujol
Ferran Forné

48
35
33
33
33
29
25
25
25
23
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De la Torre
Ximo Martí
Adelasiz
Jordi Roda
José Mulet
Xavier Arasa
Francesc Millan
Raül Gilabert
José M. Pio

73
71
52
32
29
24
21
14
13
13
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº P. JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magrinyà
Saul 
David Magrinyà
Gustavo
Salva Gisbert
Sergi Garcia
Ramon
Ivan Fumadó
Josep Curto

105
81
39
30
29
28
17
13
9
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. JAUME
Nº P. JUGADORNº

Davide Bisegilie
Yassine
Santi  Sancho
Joaquin Marti
Ivan Abat
Damià Bordes
Dani Bandau
Roberto Márquez
Tortajada
Saül Lopez
Oriol Grau

64
62
40
40
32
30
29
28
25
20
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº P.
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«»

Va nèixer l’1981, a
Argentina. Arriba a
Espanya el 2004 a
Riudecanyes per estar
uns mesos per treballar i
tornar al seu país per
muntar el seu negoci.
Però es va quedar. Aquí
va trobar la seva dona. I
també va poder fer el que
més li agradava: jugar a
futbol. 
En el nostre territori, va
començar a l’Ascó de
segona regional i després
va seguir a la Cava,
Morell, Salou, Jesús i
Maria i actualment, des-
prés d’un any sense jugar,
defensa la samarreta del
Santa Bàrbara. En tots
aquests equips ha marcat
141 gols. 
Ara en porta 33.

Pregunta: El davanter és
egoista?
Resposta: Jo crec que tot el
que juga té la il·lusió de mar-
car un gol, sortim al camp
per jugar i marcar, si un no ha
vist el partit del Madrid con-
tra el Granada que va acaba-
ra 9-1, el primer que es vol
saber és qui va marcar els
gols. Són l'essència d'un par-
tit.
Els més petits, quan juguen,
abans de marcar ja pensen
com ho celebraran si fan gol:
a l'estil de Neymar, Messi i
Ronaldo.
P: Quantes ofertes has tingut
en una temporada?
R: La màxima, 9 sobre de la
taula.
P: Quants anys et queden de
futbol?
R: Sis partits, de moment, el
que queda de lliga. Després,
ja veurem. No vull acabar per
aquests camps arrossegat,
vull acabar bé. Jo del futbol ja
me quedaria poca cosa per
veure o apendre. Fins i tot, si
tingués a Guardiola com a
entrenador potser ja no m’en-

senyaria res per l'edat que
tinc; mentre que al pàdel pro-
gresso tots els dies. La meva
vida ara és el meu negoci: el
pàdel.
P: Ets del Madrid? 
R: Si, però no anticuler.
P: Els teus enemics són els
àrbitres?
R: Potser perquè protesto
molt, n’hi ha que no es com-
pliquen gens la vida. Ho nota-
va quan jugava a Jesús i
Maria i a la Cava. El que no
m’agrada és que hi hagin
àrbitres que xiulin des de 30
metres. Jo el futbol m'ho
agafo com si fos una feina i
em costa molt entendre que
alguns àrbitres no s’ho agafin
igual.
P: Hi ha cap àrbitre que et
tenia molta mània?
R: Si i li ho vaig preguntar i
em va dir que no, que no
tenia res contra meu. Però la
veritat és que cada vegada
que em veia em treia una tar-
geta groga. Una vegada, a
Valls, em va expulsar amb
dues targetes a grogues i
l’àrbitre em va dir al final que
hi havia un delegat veient el
partit i que cada vegada que
un jugador se li acostava, ell
tenia molt clar que havia de
treure targeta per quedar bé.
Que no era res personal...
P: Quan marques un gol, que
sents?
R: Tranquil·litat. Quan el fas,
ja jugues d'una altra manera.
Hi ha molts camps que et
diuen de tot i quan marques
et et quedes en pau.
P: Quin és el teu secret per
marcar gol?
R: Estar en el lloc correcte,
en el moment oportú.
P: El millor entrenador?
R: Morales, un autèntic moti-
vador per tot el que transme-
tia. Amb la Cava, perdíem 0-
2 i al descans, al vestidor,
ens va dir de tot... i també
que “moltes persones els
agradaria jugar aquest partit i

no poden”. Vam sortir  a
mossegar l'herba i vam guan-
yar.
P: Com et relaxes després
d'una derrota?
R: El cabreig em dura una
setmana, amb molta ràbia,
només em calmo un poc
amb un rostit que és el meu
menjar favorit.
P: Quan perds, Loles, la teva
dona, que em consta que és
molt guapa, et fa un petó i
alguna cosa més...
R: (riu)...qui no es relaxa amb
això...ara, millor quan guan-
yo...
P: No t'agrada perdre?
R: Ni en els entrenaments, hi
ha jugadors que són d'un
altre càlibre en aquesta
comarca, els hi és igual, a mi
no.
P: Vas començar a jugar a
futbol a Argentina?
R: Sí, de molt petit, agafava
una pilota i corria molt
veloç...em deien Caniggia,
jugador de l’època de
Maradona. Un cop vaig
enfrontar-me a Saviola. Jo
jugava en el Santa Rosa, en

categories inferiors, era un
club de Tercera divisió, vaig
començar jugant de porter
perquè ningú ho volia ser i
amb els anys vaig passar a
jugar de davanter. I com que
marcava gols, ja no vaig dei-
xar-ho.
P: Jugues ara a la tercera
catalana.
R: És una categoria molt difí-
cil aquesta, hi ha més contac-
te, és més física que la
Segona.
P: Què és el que t'ha ensen-
yat el futbol?
R: A fer amics. I també que
sempre hi haurà una revenja.
Millorar el joc setmana a set-
mana i cuidar-me molt per a
cada partit. Jo me'n vaig a
dormir molt d'hora, el dia
abans.
P: A tots els nens els agrada
una pilota
R: I mai s'avorreixen amb
ella. I als més grans també
ens agrada...jo sempre que
vaig vaig a la platja me’n
poso una al cotxe.
P: Vas estar a punt de deixar
el futbol?

R: Va passar a Jesús i Maria,
Ferreres i jo no podíem jugar
junts i per primera vegada a
la vida deportiva em va tocar
estar a la banqueta i vaig por-
tar-ho molt malament. No
entenia el fet que no podia
jugar i ajudar a l'equip. Però
va ser una bona experiència
a nivell personal, ningú és
imprescindible en el futbol.
P: Et cuides en l'alimentació?
R: Res, menjo de tot i no
m'engreixo
P: Entens als entrenadors?
R: A molts si, a altres, no.
Pot passar que n’hi hagi que
exliquen bé el que volen pro-
posar al camp.
P: Una vegada, en un camp,
estaves gairebé en pilotes....
R: No va ser tant. Fou a Valls,
jo tenia sota dels pantalons
un escalfador i  l’àrbitre va
considerar que hi havia coin-
cidència de colors i que
podia confondre.  Vaig haver
de canviar-me i per no anar al
vestidor diversos companys
amb una tovallola em van
cobrir per no quedar-me nu.
P: Vols ser entrenador?

R: De moment no, només
vaig estar entrenant al benja-
mí del Riudoms. He de dir
que és molt bonic ensenyar
als nens tot el que has après
de la teva vida al futbol. Però
fins ara no em plantejo entre-
nar a futbol.
P: Una regla que canviaries
del futbol?
R: Que a la Tercera catalana
haguessin dos assistents jun-
tament amb l'àrbitre, fins i tot
a la Quarta.
P: El futbol de les nostres
terres és diferent...
R: A Tarragona és més tàc-
tic, aquí és més de lliura-
ment, amb més sentiment.
P: La paraula més bonica
d'un jugador en ple marcat-
ge?
R: (riu) Què tal la teva vida...i
coses d’aquestes. Una vega-
da, un porter em va dir en un
penal qe no li marcaria. Li
vaig marcar i li vaig dedicar. i
l'hi dediqui a l'
P: Ets argentí o de les Terres
de l'Ebre?
R: Jo sóc argentí de cor però
cada vegada més identificat
amb aquesta terres. Tinc un
negoci, el Pàdel Colors, aquí
al Poligon de Roquetes i estic
força bé. De vegades no sóc
ni d'aqui ni d'allà...jo sóc de la
meva dona. Cada gol que
marco faig un petó a l'anell
de casament que porto al dit.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: NICO AGUIAR, JUGADOR CF SANTA BÀRBARA

PROPERA SETMANA: 

BECERRA

2 «A cada gol, faig un petó a l’anell de boda»
MATADOR A L’ÀREA: 33 GOLS EN AQUESTA LLIGA
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PRÒXIMA JORNADA  
dissabte  

Jesús i Maria-Xerta (19h)

Ebre E-Tivenys (15.30h)

Roquetenc-Catalònia (16 h)

diumenge 

Olimpic-Rem. Bítem (17h)

Benissanet-Aldeana (16h)

Ascó-Camarles (17h)

Vilalba-Bot (17h)

Arnes-la Galera (18h)

RESULTATS

26a jornada 4a catalana 

Xerta-Olimpic 0-5

R. Bítem-Ebre E     2-1

Tivenys-Benissanet   1-2

Aldeana-Ascó 2-4

Camarles-Vilalba  1-4

Bot-Arnes 0-4

la Galera-Roquetenc  0-2

Catalònia-J. i Maria    3-3

Rec: Aldeana-J i Maria  6-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba           26     78 31 60

2. Ascó             25 67 28 57

3. Olimpic          25 72 25 55

4. J i Maria         25 57 37 46

5. Roquetenc      25 51 34 43

6. Arnes            26 53 41 42

7. Catalònia       26 53 46 37

8. Rem Bítem     26 40 39 37

9. Aldeana      26 46 68 33

10. la Galera       26 31 37 31

11. Tivenys      26 65 86 29

12. Bot            26 48 63 29

13. Ebre Escola  26 36 60 26

14. Benissanet    25 36 67 21

15. Xerta           26 44 89 20

16. Camarles      25 49 74 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
S. Eugenia-Fontsanta

Palleja-Tortosa E

Santpedor-Pardinyes

At. Prat-Cerdanyola

Guineueta-S Quirze

Bonaire-Llerona

S. Pere-S Gabriel

La Roca-Sabadell

RESULTATS

26a jornada 

Fonsanta-Palleja 2-1

Tortosa E-Santpedor 0-0

Pardinyes-At Prat   1-4

Cerdanyola-Guineueta 6-0

S. Quirze-Bonaire    3-0

Llerona-S. Pere      1-6

S. Gabriel-La Roca     3-0

Sabadell-S. Eugenia   4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 76 41 56

2. Palleja 55 22 54

3. Cerdanyola 60 22 51

4. S. Pere 70 37 49

5. Sabadell 57 28 48

6. Pardinyes 64 53 47

7. S. Gabriel 54 32 46

8. At Prat 66 40 43

9. Fontsanta 45 48 36

10. S. Eugenia 55 60 35

11. Tortosa E 47 49 28

12. Guineueta 33 74 22

13. Santpedor 45 80 19

14. S Quirze 32 68 19

15. Bonaire 34 70 16

16. Llerona 37 106 8

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS 

22a jornada 

Gandesa-J i Maria    5-0

Aldeana-Tortosa E     1-3

S. Jaume-Olimpic    1-3

Rem Bítem-Horta     1-5

S. Bàrbara-Alcanar      2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 143 15 56

2. S. Bàrbara 82 16 50

3. Horta 63 51 37

4. Olimpic 39 51 36

5. Tortosa E 61 30 35

6. Gandesa 48 30 32

7. Aldeana 36 26 28

8. Ginestar 44 61 18

9. Rem Bítem 23 69 12

10. S. Jaume 10 69 10

11. J i Maria 11 142 2

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Jesús i Maria-Alcanar

la Sénia, descansa

Catalònia-Roquetenc

Amposta-Ulldecona

Rapitenca-Perelló

Tortosa-Aldeana

Canareu-Vinaròs

RESULTATS

22a jornada 

Ulldecona-Catalònia  5-3

Roquetenc, descansava

Amposta-Vinaròs  4-1

Alcanar-Rapitenca   4-1

Perelló-Tortosa  3-6

Aldeana-Canareu   6-1

la Sénia-J. i Maria     0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 81 24 57

2. Alcanar 92 36 53

3. Amposta 75 27 49

4. Rapitenca 57 35 43

5. Tortosa 67 52 33

6. Roquetenc 43 39 32

7. Catalònia 52 60 32

8. Ulldecona 47 49 31

9. Perelló 40 64 24

10. J i Maria 34 47 24

11. la Sénia 55 76 23

12. Vinaròs 40 43 20

13. Canareu 29 54 14

Veterans

«»

PRÒXIMA JORNADA 
divendres

la Sénia-Campredó (21.30h)
dissabte 

Roquetenc-St Jaume (16.30h)
Horta-Móra Nova (17h)

diumenge 
Perelló-Roquetenc (17h)
St. Jaume-Pinell (17h)

Ginestar-S. Bàrbara (17h)
Batea-Flix (17h)

Aldeana-Corbera (16.30h)
Ulldecona-Godall (17.30h)
Alcanar-Ametlla (17h)

RESULTATS

28a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-S. Jaume 3-1

Pinell-S. Bàrbara 2-1

Ginestar-la Sénia 5-4

Campredó-Batea 2-1

Flix-Aldeana 2-0

Corbera-Ulldecona 0-0

Godall-Horta 1-0

Alcanar-M. Nova 2-1

Perelló-Ametlla 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 28 70 38 54

2. Corbera 28 62 35 52

3. Ulldecona 28 58 32 51

4. S. Bàrbara 27 70 46 50

5. Aldeana 28 57 32 49

6. Flix 28 49 37 48

7. Batea 27 58 40 47

8. Perelló 28 39 30 47

9. Roquetenc 28 53 33 46

10. Móra Nova 28 38 31 40

11. la Sénia 28 52 47 39

12. Campredó 28 41 47 33

13. l’Ametlla 28 33 47 31

14. Horta 28 39 55 29

15. Pinell 28 39 57 29

16. Ginestar 28 49 75 26

17. Alcanar 28 29 65 22

18. S. Jaume 28 19108 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Vilaseca (16h)
Tancat-la Cava (18h)
Cambrils-Valls (17h)

diumenge 
Deltebre-Alcanar (17h)

Camarles-Roda Berà (17h)
Ampolla-Gandesa (16.30h)
Canonja-Camp Clar (11.45)

J. i Maria-SP i SP (17h)
R Bítem-Tortosa (17h)

RESULTATS

28a jornada, Segona catalana

Alcanar-Catalònia 2-2

Vilaseca-Tancat 8-0

la Cava-Camarles 1-1

Roda-Ampolla 1-0

Gandesa-Canonja 1-1

C. Clar-Cambrils 1-1

Valls-J. i Maria 0-0

SP i SP-Rem Bítem 0-2

Tortosa-Deltebre 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 28 78 18 70

2. J i Maria 28 63 27 60

3. Rem Bítem 28 77 25 56

4. Gandesa 28 48 32 50

5. Canonja 28 51 36 49

6. Tortosa 28 61 31 46

7. la Cava 28 48 37 46

8.  Valls 28 42 35 43

9. Catalònia 28 40 37 41

10. Roda Berà 28 37 36 41

11. Alcanar 28 53 35 40

12. Ampolla 28 34 54 31

13. Camarles 28 39 56 30

14. Cambrils 28 30 59 29

15. Deltebre 28 24 55 24

16. Tancat 28 28 84 22

17. SP i SP 28 27 80 18

18. Camp Clar 28 28 71 15 

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va guanyar al camp
del Peralada i ara sí que
està més prop del somni

de poder jugar la
promoció d’ascens. 

Pas endavant
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Masnou
Castelldefels-Sabadell
Figueres-Vilafranca
Terrassa-Palamós
Vilassar-Prat

Martinenc-P Mafumet
Manlleu-Rubí

Santfeliuenc-Europa
Cerdanyola-Peralada

Ascó-Muntanyesa (diu12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 34 18 9 7 53 32 63
2. Pobla Mafumet 34 18 8 8 45 26 62
3. Europa 34 15 11 8 41 29 56
4. Prat 34 14 12 8 45 30 54
5. Rubí 34 14 11 9 43 33 53
6. Figueres 34 15 7 12 40 38 52
7. Terrassa 34 14 10 10 50 37 52
8. Vilafranca 34 14 8 12 46 50 50
9. Muntanyesa 34 13 9 12 37 30 48
10. Palamós 34 13 9 12 49 47 48
11. Cerdanyola 34 11 12 11 38 37 45
12. Masnou 34 11 12 11 33 43 45
13. Gavà 34 14 2 18 36 47 44
14. Peralada 34 11 9 14 33 44 42
15. Sabadell 34 9 13 12 39 41 40
16. Manlleu 34 9 12 13 46 47 39
17. Santfeliuenc 34 9 11 14 35 44 38
18. Martinenc 34 9 9 16 46 60 36
19. Castelldefels 34 8 10 16 32 41 34
20. Vilassar 34 6 6 22 25 56 24

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

Masnou-Castelldefels 0-0
Sabadell-Figueres 1-1
Vilafranca-Terrassa 2-1
Palamós-Vilassar 5-1
Prat-Martinenc 4-2
P. Mafumet-Manlleu 1-1
Rubí-Santfeliuenc 2-1
Europa-Cerdanyola 0-1
Peralada-Ascó 2-4
Muntanyesa-Gavà 0-1
Rec. Santfel-P.Mafumet 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Juv 25 Setiembre

Morell-Catllar

Reddis-Amposta (dis17h)

Torredembarra-Lleida

Viladecans-Vilanova

Almacelles-Torreforta

Tàrrega-S. Ildefons

Balaguer-Rapitenca (diu17h)

Igualada-Molleussa

RESULTATS

28a jornada, Primera catalana

Juv 25 Setiembre-Morell 1-2

Catllar-Reddis 0-0

Amposta-Torredemb. 3-0

Lleida-Viladecans 1-0

Vilanova-Almacelles 0-2

Torreforta-Tàrrega 1-2

S. Ildefons-Balaguer 0-0

Rapitenca-Igualada 1-0

Mollerussa-Santboià 1-5

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 28 60 26 57

2. Morell 28 40 33 55

3. Catllar 28 44 33 54

4. Amposta 28 50 36 43

5. S. Ildefons 28 45 35 43

6. Rapitenca 28 41 31 41

7. Reddis 28 38 28 41

8. Vilanova 28 34 32 40

9. Torredembarra 28 45 39 39

10. Balaguer 28 35 33 38

11. Lleida 28 25 39 38

12. Viladecans 28 35 36 36

13. Almacelles 28 34 43 34

14. Tàrrega 28 28 33 30

15. Igualada 28 29 45 28

16. Juv 25 Setiemb. 28 27 44 25

17. Mollerussa 28 33 51 25

18. Torreforta 28 39 65 18
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Diumenge 19 d’abril es va dis-
putar a l’Oriola MX Parc Amposta,
la primera prova de la Lliga Catala-
na de Motocròs 2015. Participa-
ció de 58 pilots, amb un total de 6
categories, que es van distribuir
amb 2 grups per disputar els en-
trenaments i les curses. El primer
grup estava format per les cate-
gories MX Obert, MX1 i MX2, el
segon grup estava reservat per
als pilots veterans, en ell estaven
agrupades les categories MX3,
MX4 i MX5 la competició va co-
mençar a les 10’00h amb els en-
trenaments cronometrats del pri-
mer grup, on el més ràpid va ser
Sergio Castro Ortega (MC Cifuen-
tes) amb un temps de 1:17.491.
El millor temps d’entrenaments de
les categories de veterans va ser
per Dani Royo Munuera (MC Am-
posta) amb 1:25.413.
Les sessions d’entrenaments

van donar pas a les curses, que
tenien una duració de vint minuts
+ 2 voltes per al primer grup

Lliga Catalana
2015

MOTOCRÓS

Angela Geballi del CT
Serramar de la Ràpitam
campiona de Catalunya
benjamí. Cal destacar que
per arribar a la final va elimi-
nar consecutivament a
MARTA  MIRALLES  MALA-
GARRIGA (REIAL CLUB DE
POLO),6/1 6/0,a DUNA
GASCON  OLIVER
(C.E.VALLDOREIX), 6/0
6/0, TAISIA BOLSOVA
ZADOINOV  (TOP TEN TEN-
NIS),6/0 6/0 i en semifinals
a VICTORIA  JIMENEZ  KASINTSEVA (C.T.BARCINO), 4/6 6/2 (9 a 7)
en el tie-break decisiu salvant un pilota de partit en contra. En la
FINAL va guanyar a ANNA  ORTIZ  GASCO (C.T.TARRAGONA) en dos
sets,6/3 6/2, per tant  s’ha de dir que aquest any la FINAL ha segut
plenament tarraconina. “Per a finalitzar, donar les gràcies al
C.T.SERRAMAR pel suport que dona tant als jugadors com jugadores
per a que puguen jugar aquests campionats tant importants i als
entrenadors (Paco Romeu i Jorge Valbuena) per la tasca que están
desemvolupant a l’Escola Tennis Serramar)”.

Angela Geballi, del CT Serramar
TENIS. CAMPIONA DE CATALUNYA BENJAMNIPAVELLÓ DEL TEMPLE, DEMÀ A LES 18.30 H

CE Tortosa, un ascens en joc
Demà disssabte es dispu-
tarà l'última jornada de la
lliga regular de 3ª catalana
preferent on el sènior mas-
culí del CE Tortosa rebrà a
l'Handbol Claret amb l'únic
objectiu de guanyar i acon-
seguir l'ascens a 2ª divisió
catalana. “Els sèniors
necessiten el màxim
suport, així que us espe-
rem aquest dissabte al
pavelló del temple a les
18:30!. Es prega que tot-
hom qui pugui i disposi d'e-
lla, que porti una samarre-
ta vermella!!”

CLUB JUDO AMPOSTA

Campionat de Catalunya
El passat dissabte 18 d´abril a la tarda va tenir lloc el Campionat de
Catalunya de la categoria infantil (S15) a la localitat de Cardedeu. Aquesta
va ser la última competició de la temporada a nivell català i com ja es habi-
tual al llarg del curs els nostres esportistes van oferir un gran nivell i un
bon espectacle durant el transcurs de la competició. En aquest
Campionat si que podien participar els judoques que han aconseguit la
plaça directa al Campionat d’Espanya i això va fer que hi hagués més com-
petitivitat per intentar pujar al calaix més alt del podi. En la gran majoria
de categories no hi van haver sorpreses respecte al campió de la super-
copa. En aquesta competició van participar els judoques del nostre Club
Jan, Eric i Xavier. Tant a Jan com a Xavier aquest cop les coses no els hi
van sortir, (tot i fer uns entrenaments realment bons) un mal dia el te qual-
sevol, Jan venia de fer pòdium en els dos rankings i en la Supercopa i en
aquest campionat va perdre els dos primers combats quedant sense
opcions a pòdium i finalitzant 5e en la seva categoria de + 66.

DIUMENGE

Marató a la Fageda, a la Sénia
La única Marató del Circuit de curses de Muntanya de les
Terres de l’Ebre es disputarà diumenge a la Sénia. Serà la
sexta edició de la Marató de la Fageda amb més de 500
corredors i novetats en el recorregut. És una de les pro-
ves més esperades de l’any per als corredors de muntan-
ya. Aquest any els organitzadors han decidit crear un nou
recorregut que crearà un ritme més ràpid i atractiu, sem-
pre amb el Parc Natural dels Ports com escenari principal.
La Marató de la Fageda de la Sénia és una de les proves
de resistència per excel·lència que està inclosa al calenda-
ri del Circuit de curses de muntanya de les Terres de l’Ebre
i a la Copa Catalana 2015, fet que incrementa el número
de participants que aquest any supera e mig miler de par-
ticipants entre totes les modalitats. La prova reina comp-
tarà, la Marató comptarà amb 43 kilòmetres i 2500
metres de desnivell positiu (EBREDIGITAL). 

Aquest cap de setmana,
25 i 26 d'abril, a Deltebre
podreu gaudir d'una
Marató de Fitness organit-
zada i gestionada per l'À-
rea d'Esports de Deltebre i
l'empresa Esports, Riu i
Gestió. 
Dissabte la tarda I diumen-
ge al matí els assistents
podreu gaudir de sessions
dirigides de Cuba-ball,
Stepdance, Sh'Bam,
Dances style, Body
Combat i Zumba fitness. El
preu de l'abonament els
dos diez són 8 euros a
taquilla i 5€ anticipat, amb
regal inclòs. La inscripció
és oberta a tothom i la
localització de l'esdeveni-
ment és al centre Cívic i
Cultural de Deltebre. 

Podreu trobar més informa-
ció a
http://facebook.com/esriu
gest

Marató de Fitness a Deltebre

Regularitat 4a
AQUEST CAP DE SETMANA

El Jesús i Maria B tenia opcions d’enganxar-se als tres primers, cas
de guanyar dimecres a l’Aldea i de també fer-ho en el partit ajornat
del dia 1. I dimecres va encarrilar el triomf amb l’1-5, minut 70. Però
en aquell instant la reacció del filial aldeà va ser espectaular acabant
6-5 el partit. Increïble però cert. Ara el Jesús i Maria ha de recupe-
rar-se i lluitar per la quarta plaça que si no baixa més d’un equip
ebrenc de Segona, i puja qui jugarà la promoció de Tercera a
Segona, tindrà premi. Amb aquest resultat a l’Aldea, el Vilalba amb
un punt el diumenge serà el primer equip en assolir l’ascens. 

Remuntada èpica a l’Aldea

A la segona fase de Primera
Catalana Sènior Femení, que
consta de dos grups amb
sis equips catalans cadas-
cun, l'HC Perelló va guanyar
a casa l'Igualada per 25-34,
situant-se així líder en solita-
ri del seu grup a la segona
fase de Primera Catalana.
L'altre equip ebrenc que
juga la segona fase, el CE
Tortosa, va ajornar el matx. 
Dissabte que ve, l'HC Perelló
rep a casa la UE Sarrià.

Perelló, líder en solitari
HANDBOL

JUGADORNº
Dani Badea
Aaron Casanova
Gerard Bertoret
Juan Cortes
Dani Beltran
Jorge Ricaurte
Didac Navarro
Alex Curto

36
35
34
29
23
23
21
18

1
2
3
4
5
6
7
8

J I MARIA B
Nº P. JUGADORNº

Miquel Tomàs
Stan Alin Inonel
Ferran Adell
Eric Sales
Reinaldo Rocha
Gilabert
Rafel Reverté
Enric Bernat

47
45
30
29
27
26
19
19

1
2
3
4
5
6
7
8

LA GALERA
Nº P.

JUGADORNº
Pau Muñoz
Sergi Vila
Johan Perez
David Ferré
Ignasi Vernet
Joaquin Vila
Dany Calvo
Jose Luis Nicolas

43
41
39
38
34
31
26
25

1
2
3
4
5
6
7
8

OLIMPIC
Nº P. JUGADORNº

Miguel Pinyol
Pau Rius
Alex Pallarès
Jonatan Ruiz
Lander Vicente
David Martinez
Lluis Zaragoza
Cristan  Melero

45
37
28
28
27
24
22
21

1
2
3
4
5
6
7
8

R BITEM B
Nº P.

JUGADORNº
Laureà Alegret
Josep Marti
Jorge Rodriguez
Cesc
Roger Marti
Albert Gallego
Jordi Rovira
Gerard Castells

59
38
34
27
26
21
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ROQUETENC B
Nº P. JUGADORNº

Robert Beltran
Izquiano
Joan Miquel
Jordi Sanz
Rafael Adell
Victor Bertomeu
Pere Nacher
Josep Folque

63
41
41
27
25
23
22
22

1
2
3
4
5
6
7
8

TIVENYS
Nº P.

JUGADORNº
Jhon  Moukset
Mustafa
Abdul
Ros Arrufat
Cesc Julve
Joan Aregio
Roger Suñer
Didac Cid

83
54
41
31
23
23
20
13

1
2
3
4
5
6
7
8

VILALBA
Nº P. JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Angel Garcia
Toni Cid
Jordi Cid
Zouhir
Didac Martinez

95
44
36
36
31
24
23
19

1
2
3
4
5
6
7
8

XERTA
Nº P.

Joaquin Celma

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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«Per a tots els gustos». Avui: Tiramisú 
HISTORIA DEL TIRAMISÚ

El tiramisú és un postre típicament italià i molt sen-
zill de fer. La seva aparició es barreja amb la histò-
ria i la llegenda. Per això, identificar el seu origen
ja depèn més de gustos, que no d'evidències histò-
riques. 

La versió més moderna és la que relaciona aquest
dolç amb els prostíbuls del nord-est d'Itàlia situats
a la regió de Veneto. 

Algunes personalitats empresarials del món de la
restauració i l'hostaleria italianes asseguren que el
Tiramisú era un dels menjars preferits dels homes
que freqüentaven, després de la segona guerra
mundial, les cases de senyoretes. 

L'atribuït efecte excitant i afrodisíac, suposada-
ment causat pel cafè i la xocolata, resultava ser
una de les combinacions més apetitoses per als
clients d'aquests locals. 

D'altra banda, la versió més llunyana en el temps,
és la que té com a protagonista a un membre de
la famosa família dels Medici i, com a escenari, la
Siena del segle XVII. En aquest cas, seria el cercle
aristocràtic el que introduiria el tiramisú en la cort
veneciana com a postres idònies per a la trobada
amorosa. 

Sigui com sigui i malgrat la varietat d'hipòtesi
sobre la seva procedència, l'èxit del tiramisú
demostra amb escreix la gran acceptació que té
en la cultura popular mediterrània. 

INGREDIENTS:
250 g de melindros durs
500 ml d'aigua envasada
160 g de sucre en pols
200 ml de cafè
1 Kg de mascarpone
8 clares d'ou
8 rovells d'ou
cacau en pols

PREPARACIONS:
· Muntem les clares d'ou amb un batedor manual en un bol
gros.

· Barregem l'aigua amb el sucre en pols en un altre recipient
per fer-ne una mena de xarop.

· Afegim el xarop al bol on tenim muntades les clares d'ou i
ho barregem tot bé.

· Posem els rovells d'ou en un altre bol i els barregem amb
el mascarpone. Perquè quedi més fi, podem fer servir la ba-
tedora elèctrica i obtindrem una crema de mascarpone. La
reservem.

· Afegim les clares muntades amb el xarop al bol on tenim la
crema de mascarpone i rovells d'ou. Ho barregem tot amb
un batedor manual. Per muntar el tiramisú, agafem un mot-
lle o un recipient de vidre alt.

· Posem una primera cap de melindros al fons del recipient
i, amb una cullera, els remullem amb el cafè. (al cafè ,en
principi cafè sol, se li pot afegir *Amaretto o algun altre ti-
pus de licor per aromatitzar-lo i reforçar el sabor. 

· Aboquem la meitat de la crema de mascarpone a sobre
dels melindros per fer la segona capa del tiramisú.

· Mullem més melindros amb cafè i fem la tercera capa.

· Aboquem l'altra meitat de la crema de mascarpone a sobre
dels melindros, fins que quedin tapats del tot.

· Tapem el recipient amb paper film i el fiquem a la nevera
fins que quedi compacte.

· Tirem una mica de cacau en pols pel damunt del tiramisú.

Bon profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant la matinada i al llarg del matí els núvols alts i mitjans augmentaran
d'oest a est i el cel quedarà molt ennuvolat arreu. A més, al final del dia es
faran més compactes a la meitat oest del país. A banda, fins a l'inici del matí
hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral sud, així com a partir de
mitja tarda a punts de la meitat sud del litoral.

Precipitacions
Al final del dia no es descarta algun plugim aïllat i minso a punts de la mei-
tat oest del territori.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars o puntualment pujaran de mane-
ra lleugera. Es mouran entre 2 i 7 ºC al Pirineu, entre 5 i 10 ºC al Prepirineu,
a la depressió Central i al Prelitoral, i entre 9 i 14 ºC al litoral. Les màximes
seran lleugerament més altes en conjunt, i oscil·laran entre 19 i 24 ºC al
Pirineu i entre 21 i 26 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà regular a la meitat sud del litoral, amb tendència a empitjorar a partir
del vespre. A la resta del territori serà bona, puntualment regular de mati-
nada i a l'inici del matí a punts de l'interior per alguna boirina.

Vent
Vent fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou al final del dia, mal-
grat que a la nit bufarà vent de component sud entre fluix i moderat a zones
elevades del litoral i del prelitoral nord. Durant la resta del dia bufarà de
component sud i oest al litoral i prelitoral, i de component oest a la resta;
serà entre fluix i moderat en general, però amb alguns cops forts a partir
de migdia a la Costa Brava.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 13°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí

Cala Joanet, 6 (L'Ametlla de Mar)  977493493/617024123

Ferreres Puchol, Mª del Carme

Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977444165

Pilar Delgado , Jordi Delgado     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Xavier Ferre - Lluis Ferre

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Franquet, E. - Ruiz, E.           

Plaça Espanya, 5    (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

El trànsit de Venus pel teu signe reflecteix que
està millorant la teva vida amorosa i poder de
seducció. Respecte a la teva salut, has d’evi-
tar els canvis de temperatura bruscs.

Taure
20/4 al 19/5

Venus transitant per la teva casa dotze et
convida a estar més en contacte amb el teu
món emocional. Una sortida al camp és
recomanable a fi de poder relaxar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui et mostraràs selectiu, tant en l’amor
com en la teva vida social. Respecte a la
salut, has d’aprendre a distingir el que et per-
judica del que no. 

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Mart per la teva casa vuit revela
que vius un període de major exigència emo-
cional. Pensa que un dia estressant necessi-
ta equilibrar-se amb el temps de descans.

Lleó
22/7 al 22/8

En l’amor viuràs intensament cada sentiment
i moment. Potser hauràs d’enfrontar-te a
nous reptes i superar-los. Respecte a la salut,
avui et sents ple de vitalitat. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes sentimentals no estàs per per-
dre el temps amb algú que no t’aporta res.
Respecte a la teva salut, no és el moment que
t’abandonis.  

Balança
22/9 al 22/10

Has de ser més conscient dels petits canvis
sentimentals que es van produint en la teva
vida. Necessites tenir més tranquil·litat i des-
cans per poder funcionar al cent per cent. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has de distingir els teus veritables senti-
ments dels que són passatgers. Respecte a
la teva salut, avui en l’aspecte físic et trobes
actiu i animat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui és un bon dia per trobar algú que tingui
un significat especial per a tu. Respecte a la
teva salut, potser tindràs mal de cap. És un
bon moment per permetre’t un caprici.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar la teva vida amorosa recorda que
no has de jugar amb els sentiments aliens.
Respecte a la teva salut, viu tranquil. No et dei-
xis endur per cap obsessió. 

Aquari
20/1 al 18/2

Qualsevol problema sentimental que puguis
resoldre avui no el deixis per a més enda-
vant. La quantitat d’assumptes que tens et
poden provocar un mica d’estrès. 

Peixos
19/2 al 20/3

Perquè la teva vida sentimental sigui esta-
ble has d’aprendre a superar els problemes
del passat. Respecte a la salut, pensa que
els excessos nocturns no et proven.     

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

SUPER POLIS EN LAS VEGAS 
divendres 24: 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
dissabte 25: 16.15 -18.15 – 20.15
– 22.15 – 00.15
diumenge 26: 16.15 -18.15 – 20.15
– 22.15
dilluns 27 a dimecres 29: 18.15 –
20.15 – 22.15

EL MAESTRO DEL AGUA
divendres 24: 18.05 – 20.10 –
22.15 – 00.20
dissabte 25: 16.00 - 18.05 – 20.10
– 22.15 – 00.20
diumenge 26:  16.00 – 18.05 –
20.10 – 22.15 
dilluns 27 a dimecres 29: 18.05 -
20.10 - 22.15

COMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA
divendres 24: 18.20 – 20.20 –
22.20 – 00.20
dissabte 25: 16.20 – 18.20 – 20.20
– 22.20 – 00.20
diumenge 26:  16.20 – 18.20 –
20.20 – 22.20
dilluns 27 a dimecres 29: 18.20 –
20.20 – 22.20

UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
divendres 24: 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.35
dissabte 25: 16.00 – 18.10 – 20.20
– 22.30 – 00.35
diumenge 26: 16.00 – 18.10 –
20.20 – 22.30
dilluns 27 a dimecres 29: 18.10 –
20.20 – 22.30 

DISNEY PARTY JUNIOR
dissabte 25: 16.00
diumenge 26: 16.00

LA OVEJA SHAUN
divendres 24: 18.15 – 
dissabte 25:  16.15 – 18.15
diumenge 26: 16.15 – 18.15
dilluns 27 a dimecres 29:  18.15

MORTDECAI
divendres 24: 22.15 - 00.40
dissabte 25: 22.15 -  00.40
diumenge 26: 22.15
dilluns 27 a dimecres 29:  22.15

EL ÚLTIMO LOBO
divendres 24: 18.10 – 20.20 –
22.30
dissabte 25:  16.00 – 18.10 –
20.20 – 22.30
diumenge 26: 16.00 – 18.10 –
20.20 – 22.30
dilluns 27 a dimecres 29:  18.10 –
20.20 – 22.30

FAST & FURIOUS 7
divendres 24: 18.30 – 20.00 –
21.00 – 22.30 – 23.30 – 00.15
dissabte 25: 16.00 – 18.30 – 20.00
- 21.00 – 22.30 -  23.30 – 00.15
diumenge 26: 16.00 – 18.30 –
20.00 – 21.00 – 22.30
dilluns 27 a dimecres 29: 18.30
–20.00 -  21.00 – 22.30

INSURGENTE
divendres 24: 18.00 – 20.10 –
22.20 – 00.30
dissabte 25: 18.00 – 20.10 – 22.20
– 00.30
diumenge 26: 18.00 – 20.10 –
22.20
dilluns 27 a dimecres 29: 18.00 –
20.10 – 22.20

FOCUS
divendres 24: 20.15 – 22.20 –

00.30
dissabte 25: 20.15 – 22.20 – 00.30 
diumenge 26: 20.15 – 22.20
dilluns 27 a dimecres 29:  20.15 –
22.20

CENICIENTA
divendres 24: 18.10
dissabte 25: 16.00 – 18.10 
diumenge 26: 16.00 – 18.10
dilluns 27 a dimecres 29:  18.10

EL NUEVO EXOTICO HOTEL MARIGOLD
divendres 24: 20.00
dissabte 25: 20.00 
diumenge 26: 20.00
dilluns 27 a dimecres 29:  20.00

PERDIENDO EL NORTE
divendres 24: 18.00 – 20.00 –
22.00
dissabte 25: 16.00 – 18.00 – 20.00
– 22.00 
diumenge 26: 16.00 – 18.00 –
20.00 – 22.00
dilluns 27 a dimecres 29:  18.00 –
20.00 – 22.00

HOME
divendres 24: 18.10
dissabte 25: 16.10 – 18.10
diumenge 26: 16.10 – 18.10
dilluns 27 a dimecres 29 : 18.10

EL FRANCOTIRADOR
divendres 24: 00.15
dissabte 25: 00.15 

Roquetes. Cinemes Ocine

Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31

www.ocine.es

DIOS MIO... PERO QUÉ TE HEMOS

HECHO?

Laborables: 19.30 – 21.45
dimecres i divendres: 18.00 –
20.00 – 22.00 
dissabte i festius: 16.30 – 18.15 –
20.00 – 21.45 – 23.45

EL MAESTRO DEL AGUA
Laborables: 21.45
dimecres i divendres: 20.00 –
22.00 
dissabte i festius: 16.00 – 20.00 –
22.00

FAST & FURIOUS 7
Laborables: 19.15 – 21.30
dimecres i divendres: 19.00 –
21.30 
dissabte: 19.00 – 21.30 – 23.45
festius: 19.00 – 21.30

INSURGENTE
divendres 10 i dimecres 15: 19.00 
dissabte 11: 16.30 
festiu: 16.30  
laborables: 19.30
CENICIENTA
Laborables: 19.30
dimecres i divendres: 18.00 
dissabte i festius: 16.30 - 18.00

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
Laborables: 21.45
dimecres i divendres: 22.00 
dissabte: 20.00 – 21.45 – 23.45
festius: 20.00 – 21.45

Cinema Ascó (Casal Municipal)

COMO ACABAR CON/SIN TU JEFE
diumenge 26: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

COMO ACABAR CON/SIN TU JEFE
diumenge 26: 18:00h

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:



DIVENDRES 24 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
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

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any 2007,
127.000km, 2.990 T e l
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

FORMACIÓÑ 

Treballa com a Tècnic
Professional en
T a n a t o p r à x i a -
Tanatoestètica i Operari
Funerari. Pràctiques en
tanatoris i gestió de feina. 

Tel. 977 27 32 58
www.educansformacio.cat

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos
sense compromís per cre-
ació o manteniment.
Descomptes segons
volum de feina
.Gespes,escarificats,pode
s,control de plagues
(morrut palmeres),optimit-
zació del reg,rocalles,plan-
tacions.Utilitzem màquines
silencioses.
Telèfons: 615 24 66 99 

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

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrati-
va titulada GFS
Administració, finances i
Secretariat. ACTIC2. SAP,

Contaplus, Autocad.Nivell
Anglès B1. Amplia expe-
riència en administració i
atenció al públic. Bona
presència i disponibilitat
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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Sorprèn la nova imatge
de l'Aldea i un cop estigui
enllestida l’Avinguda
Catalunya, encara agra-
darà més.
L'Aldea és un municipi
del Baix Ebre situat
estratègicament a la
base del triangle format
pel Delta de l'Ebre. A
més la seva ubicació
equidista de les dues ciu-
tats més importants dels
Països Catalans:
Barcelona (175 km) i
València (180 km), i la
seva situació a l'eix, la
comunica en la N-340,
l'autopista A-7 i el ferro-
carril. Podem dir que és
un dels més importants
nusos de comunicacions
de Catalunya, i el més
important del Delta de
l'Ebre.
Arribo justa de temps i ja
m'està esperant, pun-
tual, Dani Andreu. Un
aldeà de tota la vida i
orgullós de ser-ho. Dani
és un home de 57 anys
que als setze va iniciar-
se com a fotògraf. Està
casat, és pare de 2 fills i
avi. Dani és un home dis-
cret però inquiet a la
vegada. Aquesta inquie-
tud va fer que es posicio-
nés al costat del movi-
ment antitrasvasament i
entrés al món polític per
«defensar activament la
terra i el poble», com
diu.

ME: L’Aldea i l’esport. Què
me'n pots dir? I del patinat-
ge? Orgullós, no?
DA: I tant, l’Aldea té una
nombrosíssima representa-
ció d'entitats esportives.
Des de l’àrea d’esports, es
potencia la pràctica esporti-
va, la millora
d’instal·lacions, i el suport a
tots els col·lectius que ofe-
reixen la seva activitat a la

gent del poble.
Pel que fa al Club pati
l’Aldea és un referent. És la
icona que ha portat el nom
del nostre municipi al més
alt del Món i com no pot ser
d’altra manera, ens sentin
molt i molt orgullosos de la
tasca, dels resultats i de la
representació d’aquesta
entitat tan estimada.
ME: I tu, tens temps de
practicar esport?
DA: (riu) Tinc una agenda
molt apretada però conside-
ro bàsic destinar una part
del meu temps a fer esport.
Ho he fet tota la vida. Saps,
m’ajuda molt a pensar i mol-
tes vegades a no pensar.
Ajudar a fer salut i també a
gaudir dels meravellosos
paisatges en el que està
immers el meu municipi.
Córrer o caminar pel nostre
terme, per a mi, és medici-
nal.
ME: El món de la fotografia
sempre m'ha fascinat...
Quina és la imatge que guar-
des dintre de la teva retina?
DA: És difícil triar-ne una, he
viscut moments inoblida-
bles. He estat amb l’ull ape-
gat a la càmera en quasi
tots els esdeveniments
importants del meu poble,
de la meva gent, de la meua
terra i de la meva estimada
família. No puc triar-ne una i
deixar-ne tantes, però vol-
dria donar-te una resposta i
és que he tingut el privilegi
de viure en primera persona
molt i molt la història recent
del meu municipi.
ME: Dani, fa 10 anys que
ets l'alcalde de l'Aldea...
Com els resumiries?
DA: Resumir-los en poques
línies és complicat. Em
sento orgullós de represen-
tar i treballar pel meu poble,
saps. També tinc la satisfac-
ció de contribuir en el meu
granet de sorra al progrés
de l’Aldea.

Ara fa dotze anys, un grup
de gent jove i sense expe-
riència, però amb molta fer-
mesa, es va ficar a disposi-
ció de l’Aldea per treballar
pel seu poble i millorar les
condicions de vida de la
gent i acabar amb estèrils
confrontacions que ni ens
portaven ni ens porten a
res. S’ha fet molt, però
queda molt més per fer. Ara
tenim experiència i mante-
nim la il·lusió. S’ha continuat
sumant gent jove i gent
nova i ara demanem que de

nou, se'ns doni la confiança,
per continuar un projecte
que té com a objectiu con-
tribuir al progrés del nostre
poble.
ME: El tema de la
Cooperativa segueix i no
acaba. Que me'n pots dir?
DA: És veritat, ja s’hauria
d'haver acabat si cadascú
hagués assumit la seva res-
ponsabilitat. Als impositors
se'ls va enganyar de mane-
ra lamentable i a hores d’ara
ningú ha demanat perdó ni
ha posat cap solució per a

què el retorn dels estalvis
pugui ser una realitat. No
deixarem de lluitar per ells,
ni de reclamar el que és
seu, i, dir-li a la cara a qui
sigui que les famílies aldea-
nes mereixen per damunt
de tot justícia.
L’Ajuntament continuarà
reclamant fets i no parau-
les, continuarà amb la
demanda contra Bankia i
també contra qui faci falta
per tal d'aconseguir que el
patrimoni de les famílies
sigui restituït.
ME: Passegem per la N-
340, millor dit l’Avinguda
Catalunya.
Es va demanar als ciuta-
dans que presentessin
idees per al seu disseny i
guarniment. Molt bona ini-
ciativa, no? Com ho tenim?
DA: Bé, aquesta participa-
ció ciutadana, com moltes
altres que hem engegat
durant aquesta legislatura,
està en marxa. Les dife-
rents opcions estan en
mans de la ciutadania i fins
passades les eleccions, per
respecte a la decisió popu-
lar, no es prendrà cap deci-
sió. Deixarem en mans del
nou govern sortit de les
municipals, l'administració
del resultat de la consulta
popular.
ME: Moltes persones
creuen que l'Aldea és un lloc
de pas. Jo penso que hi ha
molts llocs per visitar i des-
cobrir. Me'n pots dir uns
quants?
DA: El primer que et diria és
que l’Aldea és un lloc de pas
però que t’hi pots quedar. Si
més no tenim una oferta
comercial i gastronòmica
extensa, variada i completa.
A més l’Aldea té el gran
benefici d'estar a cavall
entre la plana Deltaica, amb
els seus camps d’arròs,
conjuntament amb les pri-
meres estriacions muntan-

yoses de les Terres de
l’Ebre i amb les seves fin-
ques d'oliveres, garrofers,
cítrics, etc. I fixa't, tot això
amb un indret mig confor-
mat per una horta, jardí dels
pagesos, i producte de pri-
mera qualitat reconegut a
tots els nivells. Ara, si
també vols conèixer la histò-
ria d’aquestes terres, et
podem acompanyar per les
diferents torres de guaita
com ara la de Vinaixerop,
Burjacenia, l’indret recent-
ment rehabilitat de la Torre
de la Candela o el bressol
de la civilització ebrenca
ubicat a l’Ermita i Torre de
l’Aldea.
ME: El 21 d’abril es cele-
bra la festa pels 32 anys de
la segregació i també del
24 al 26 d'abril, la XI Fira de
l'arròs i el comerç.
DA: Sí, aquesta setmana
hem celebrat l’aniversari del
nostre poble, un municipi
que camina en pas ferm per
fer-se lloc al progrés de les
Terres de l’Ebre. Un poble
jove administrativament,
però amb milers d’anys
d’història tal com reflectei-
xen els testimonis del nos-
tre patrimoni cultural.
L’Aldea té present i mira cap
al futur amb ambició i bones
perspectives, prova d’a-
quest fet és la presència
massiva de comerços
locals a l'onzena Fira de
l’Arròs i del comerç que
tindrà lloc aquest proper
cap de setmana.
Tenim empenta pròpia,
quantitat i qualitat i, a més a
més, la complicitat
necessària entre
l’Associació de comerç i
Ajuntament; és a dir, iniciati-
va privada i suport públic
per fer un treball de promo-
ció, de valoració i, en defini-
tiva, de creixement de l'ofer-
ta comercial del nostre
municipi l'Aldea . 

«L’Aldea té present i mira cap al futur amb ambició i bones perspectives»
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