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En l’operació pel cas INNOVA i per indicacions del jutge després de la documentació trobada primer a l’Hospital de la capital del Montsià

Expoebre, la fira de les Terres de
l'Ebre, obre portes avui dijous 30
d'abril al pavelló firal de Tortosa.
175 expositors mostraran les últi-
mes novetats dels seus sectors en
una superfície de vora 10.000 m2.
La fira, que manté l'entrada gratuïta,
estarà oberta fins diumenge en
horari de 10.30 a 21 hores. Els sec-
tors representats a Expoebre són
turisme, emprenedoria, medi
ambient, artesania, automòbil, agrí-
cola industrial i serveis. Expoebre
celebra la seva 71a edició, mentre
que el Saló Ebreambient, dedicat al
medi ambient i la sostenibilitat, arri-
ba a la 10a edició.
Serà un cap de setmana amb altres
certamens, com la Fira de la
Terrissa de la Galera, que arriba a la
22ena. edició, o la Fira D’Arts i
Oficis d’Ascó. A l’Ametlla, començen
les Jornades Gatronòmiques de la
Tonyina. 

La Fira de les
Terres de l’Ebre

Agents de la Guàrdia Civil van estar escorcollant des de les nou de la nit d'aquest dimarts, fins la matinada, l'Ajuntament d'Amposta, en presència de l'alcalde, Manel Ferré. Segons
ha informat el TSJC, aquest registre és la darrera diligència del dia i es va acordar per part del jutge després de la documentació trobada al matí a l'Hospital Comarcal
d'Amposta. Des de primera hora de la tarda, agents de la Guàrdia Civil van custodiar l'edifici consistorial. Fonts pròximes al cas apunten que es podrien estar investigant pre-
sumptes contractacions irregulars per un import de més de 4 MEUR, que una auditoria hauria detectat durant el 2013 i que el Tribunal de Comptes va remetre a la Fiscalia de
Tarragona. P3

L’Ajuntament d’Amposta,L’Ajuntament d’Amposta,
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necessàriament.
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Des del 1890 celebrem l'1 de maig en record
dels quatre treballadors de Chicago (EUA) senten-
ciats a mort pel fet d'haver reivindicat unes millo-
res socials i laborals força justes. Aquest dia, tre-
balladors de tot el món es manifesten amb un
esperit clarament reivindicatiu. Però al nostre
territori algunes persones sí que treballaran i molt
aquests dies. Ens referim a la setmana plena
d'activitats a les nostres Terres. Nombroses fires

(Expoebre a Tortosa, Fira de la terrissa a la
Galera, Mostra d'Arts i Oficis i Tastavin's a Ascó),
entre altres. Per ser solidaris podem acudir al
concert que organitza Creu Roja a Móra d'Ebre
per a l'alimentació infantil. I com no gaudir de la
bona gastronomia de l'Ametlla de Mar amb les
Jornades gastronòmiques de la Tonyina!!! Tot per
a fugir uns instants de la voràgine de notícies que
ens ha envaït aquests últims dies.... 

Editorial

1 de maig, dia internacional dels treballadors

Etimològicament( que és l’autèntic signifi-
cat de les paraules, de la veritat, segons el
grecs) en la paraula canvi hi trobem diver-
sos significats. Si em permeteu en nombra-
ré tres: primer, modificació d’una cosa per
convertir-la en alguna cosa diferent o opo-
sada; segon, variació o alteració d’un estat
per un altre, i tercer, substitució d’una cosa
per una altra. I vet aquí que a Amposta tots
els partits han acabat per utilitzar-la, fins i
tot CiU, que ha governat durant més de 28
anys,  també li troba el seu puntet,  ja que
és una paraula que enganxa molt. Ara bé,
que ningú s’enganyi, ja li pot pegar voltes
Ferré que canviar és el que és perquè con-
tinuar amb els mateixos governs no s’iden-
tifica en absolut amb cap dels significats de
la paraula canvi. Al mot li podem afegir
diversos adjectius qualificatius: canvi real,
canvi efectiu, canvi possible... o bé canvi
serè que és el que emprem els socialistes
d’Amposta. I per què canvi serè? Perquè és
un canvi responsable, un canvi seriós, un
canvi des de l’experiència amb l’aval de la
feina ben feta en l’àmbit municipal, que és
de què  es tracta. Un canvi, no per voler
cremar-ho tot, com volen altres, però un
canvi en benefici dels homes i dones
d’Amposta. Un govern per a la majoria. No
deixaré ningú abandonat a la seva sort. Un
canvi per ser líders a les terres de l’Ebre.
Aquesta setmana, sense anar més lluny,
hem vist com Manel Ferré, des de la seva
miopia política, una vegada més no ha
estat a l’alçada d’un líder i ha tirat per terra
una moció nostra on instàvem el govern
municipal a fer una modificació en el plane-
jament municipal per tal que dos edificis
emblemàtics d’Amposta, el Sindicat i l’antic
col·legi de les monges puguin passar a ser
de titularitat municipal i no quedar-se en

mans dels bancs per
al seu deteriorament
i, més, si tenim en
compte que el de les
monges Carmelites
és del SAREB, que és
“el banc dolent” del
govern, és a dir pagat
amb els impostos de
tots els ciutadans. 
Una proposta econò-
micament sostenible,
mesurada al mil·líme-
tre, que té com a objectiu recuperar
aquests edificis per al municipi i destinar-
los a usos culturals, educatius, artístics i
socials, així com també a espais per a les
entitats i la nostra gent gran. Aquesta
actuació, inclosa en el programa electoral
del #canviserè a Amposta, la  tirarem enda-
vant l'endemà de les eleccions. Serà una
de les primeres propostes que desenvolu-
parem si obtenim la confiança dels ampos-
tins i ampostines el 24 de maig. Aquesta
mesura també ens permetrà reduir la des-
pesa desorbitada en lloguers que actual-
ment paga l’Ajuntament, prop de 400.000€
anuals, a part dels lloguers que estalviaran
les associacions. 
Els dos edificis els rehabilitarem, a més a
més, mitjançant tallers ocupacionals
adreçats a persones aturades, hi destina-
rem més de 500.000€ anuals, a part dels
plans d’ocupació d’altres administracions.
En definitiva, l’Amposta que volem és la que
ajudi a la gent en moments de dificultats
perquè és des de l’Ajuntament d’on podem
fer més pels nostres ciutadans/es.

Francesc Miró Melich
Candidat del PSC a l’alcaldia d’Amposta

Quan el canvi té significat
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Estem a pocs dies de les eleccions
municipals, unes eleccions marcades
pel caràcter plebiscitari que li dóna el
procés de transició nacional que estem
vivint. Hem de fer l’elecció del nostre
Alcalde o Alcaldessa i el seu equip de
govern, que ens representaran i treballa-
ran per nosaltres durant els propers
quatre anys, però no deixem de banda
que per aconseguir el nostre allibera-
ment nacional, la independència, també
necessitem governs municipals sobiranistes. Perquè també a les
seves mans està part de la feina per aconseguir el nostre
objectiu.Necessitem ajuntaments preparats, amb governs sobiranis-
tes, amb líders que estiguin a l’altura del procés i de la seva gent. Tots
sabem que la política municipal és molt complexa, que parlem de
donar suport a programes electorals planificats per tota una legisla-
tura i que van més enllà del 27S, entre els quals podem trobar dis-
crepàncies i diferències entre les diferents visions dels grups munici-
pals. No ens ceguem amb l’egoisme, amb el nostre melic i amb els
nostres interessos particulars i pensem en tot el poble català que
necessita polítics que donen tot de sí mateixos per resoldre les seves
inquietuds i peticions. Ajudeu-vos els uns als altres a crear governs
sòlids sobiranistes, després ja discutireu si heu d’arreglar una plaça o
l’altra o si es necessita un centre cívic o un pavelló esportiu..Facilitem
l’alcaldia a Alcaldesses i Alcaldes independentistes què hauran de for-
mar part de l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà en el
cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les
institucions catalanes d’autogovern o en el cas què el Govern
Espanyol impedís les eleccions plebiscitàries. Pensem bé abans de
fer un pacte de govern municipal que pot arribar a desestabilitzar el
procés. Som molta gent els que hem treballat altruistament i donant
tot de nosaltres per arribar on estem. Ara és l’hora, ara és l’hora dels
nostres polítics municipals! No demanem pactes de govern que no es
puguin assumir, us demanem facilitar l’alcaldia a un alcalde o alcaldes-
sa per tenir un govern municipal de majoria independentista.
I recorda que també està a les teves mans el vot què marcarà la histò-
ria, vota a partits que treballin per la independència del nostre País.
Si tu no els votes, ells no podran fer la seva feina.

Irene Negre

Eleccions Municipals. Tornen les urnes,
posem coneixement!!
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El dissabte 2 de maig l’assemblea de Creu Roja de Gandesa-
Móra d’Ebre-Ascó organitza un concert-ball solidari amb el grup
Masroig Band. La Llanterna Teatre Municipal de Móra d’Ebre aco-
llirà l’acte, que començarà a les 22 h. Els diners recaptats es
destinaran a projectes relacionats amb l’alimentació infantil a la
comarca, com la compra de menjar per a les famílies vulnerables
de l’entorn.El concert s’emmarca en l'Aliança Humanitar̀ia per a
l'Alimentació Infantil, una iniciativa impulsada per la Creu Roja,
dirigida a tots els sectors socials, per fer front de manera col·lec-
tiva a l'actual situació d'emergeǹcia social que viu la població
catalana, i especialment la infaǹcia. L’acte compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Dimarts, a la ciutat d'Amposta
i tots els seus veïns i veïnes
ens va commocionat la "notí-
cia" que no parava de circular
a gran velocitat, carrers tan-
cats i l'entrada dels guàrdia
civils a l'Hospital comarcal.
Sorpresa per a molts i una
situació esperada per altres
que seguíem des de fa temps
la investigació del cas Innova. Las imatges dels vehicles ocupant la
plaça de l'ajuntament, l'entrada dels agents a l'edifici, ens fan ser prota-
gonistes d'unes seqüències que tenim molt vistes en altres llocs i que
sempre hem criticat; aquest cop hem estat nosaltres els que estem en
boca de tota Catalunya i Espanya. Però m'he volgut fixar en detalls que
potser per altres passin desapercebuts. No obstant, no sé si és l'edat
que començo a tenir o la meua dedicació a la ciutat. Detall que es resu-
meix en les últimes hores de la nit de dimarts. Vaig anar davant de la
porta de l'Ajuntament diverses vegades. Volia veure com respon la ciu-
tat a una situació límit, volia veure si realment se l'estima i recolza a
Manel, un alcalde de majoria absoluta, una persona que ha de veure en
els moments més difícils, qui realment el vol. Acostumat a veure imat-
ges d'altres llocs, com fa poc de la ciutat d'Alcanar, allí es veia a la gent
donant-li ànims i suport a l’alcalde. En l’última visita que realitzo abans
de les 12h de la nit, a la plaça de l’Ajuntament, sol veig dos municipals,
i quatre Guàrdies Civils que estaven a la porta. Dins uns pocs regidors,
família i poc més. Però fora, la plaça buida, buida, no hi havia ningú ....
això, em fa pensar, realment penses, que hi ha molta gent que es mou
per interés o gent que l'han ensenyada a ser interessada, ...o realment,
Manel, mentrestant tens poder ets volgut però realment no t'estimen
tant com et penses. Ara algú en llegir el meu escrit i al veure que no ha
entrat a la presó li vindrà a animar, a dir-li que confia en ell, que està al
seu costat per al que necessiti. Realment si la setmana que ve el dete-
nen, aniran a dir-li el mateix? D'aquí a uns dies, Festa al Mercat de la
plaça i es farà com si res hagués passat, pero els sentiments estant
amagats. Voldria realment un poble que confiï en el seu alcalde i que
siguem un equip, en els bons i en els mals moments, però tinc clar que
dimarts la nit la plaça estava buida... Llorenç Navarro

Amposta

El dissabte 2 de de maig, concert benef̀ic de la Masroig Band
a favor de l’alimentació infantil

AL TEATRE LA LLANTERNA DE MÓRA D’EBRE

Un dia trist
OPINIO
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Segons ha informat el
TSJC, aquest registre és la
darrera diligència del dia i
es va acordar per part del
jutge després de la docu-
mentació trobada al matí a
l'Hospital Comarcal
d'Amposta. Des de primera
hora de la tarda, agents de
la Guàrdia Civil van custo-
diar l'edifici consistorial.
Fonts pròximes al cas
apunten que es podrien
estar investigant presump-
tes contractacions irregu-
lars per un import de més
de 4 MEUR, que una audito-

ria hauria detectat durant el
2013 i que el Tribunal de
Comptes va remetre a la
Fiscalia de Tarragona. Per
tot plegat, Amposta va

viure una jornada amb un
enrenou considerable. 
L’alcalde
L’alcalde d’Amposta, Manel
Ferré, va comparèixer ahir

per aclarir que se’l va
requerir com a represen-
tant de l’Hospital i de la
FUSSMONT, i que la docu-
mentació que es va dema-

nar per part dels agents de
la Guàrdia Civil i del perso-
nal del jutjat eren contrac-
tes, factures i actes dels
Consells d’Administració i
del patronat de la FUSS-
MONT. “En principi no hi
havia motiu per venir a
l’Ajuntament, però en saber
que les actes es custodien
aquí, van requerir venir
també a consultar-les”, va
explicar l’alcalde que
també va afegir que es
demanaven les actes des
de l’any 2007 fins l’actuali-
tat, i que part de la docu-
mentació que es requeria
no es troba a Amposta sinó
a la central del grup
SAGESSA a Reus ja que la
gerència la fa el grup. La
Guàrdia Civil, segons va
informar Ferré, va clonar el
disc dur d’un dels ordina-
dors de l’Hospital i també
va demanar les auditories
de comptes que es realit-

zen anualment. De
l’Ajuntament van requerir-
ne les actes de FUSS-
MONT. 
D’altra banda, Manel Ferré
va recordar que la investi-
gació realitzada forma part
del cas INNOVA, referit a
“l’època en que el tripartit
governava a l’Ajuntament
de Reus, a INNOVA i també
a SAGESSA. Són fets pro-
duïts en èpoques anteriors
i als que en el seu moment
s’hauran de demanar expli-
cacions” i va afegir que tot
el procés del registre es va
fer amb la màxima correc-
ció, el màxim respecte i
total col·laboració. Manel
Ferré va afirmar taxativa-
ment que “no he estat ni
detingut, ni retingut, ni tan
sols imputat en cap
moment malgrat les infor-
macions interessades que
es van difondre durant el
dimarts”.

La Guàrdia Civil també escorcolla 
l'Ajuntament d'Amposta en l'operació pel cas Innova

Agents de la Guàrdia
Civil van estar escorco-
llant des de les nou de la
nit d'aquest dimarts, fins
la matinada,
l'Ajuntament d'Amposta,
en presència de l'alcal-
de, Manel Ferré. 

Per indicacions del jutge després de la documentació trobada primer a l’Hospital de la capital del Montsià

ACN

Segons va informar ahir
el portal La Directa,
Mitjà d'informació per la
transformació social, el
gerent del Consell
Comarcal del Montsià ha
cobrat un sobresou de
15.000 euros durant
tres anys. Segons
aquesta informació,
publicada ahir, un infor-
me de la interventora de
l'ens així ho assenyala.

Daniel Rius és exregidor
d'Urbanisme per CiU a
Amposta i un dels
homes de confiança de
l’empresari, exsenador i
exalcalde Joan Maria
Roig, que va governar
durant vint anys amb
majoria absoluta.
El document mostra
també com els paga-
ments destinats al
gerent van passar de

provenir, de forma par-
cial, del Consorci de
Serveis Agroambientals
de les comarques del
Baix Ebre i Montsià
(CODE) i el Consorci de
Residus –beneficiaris de
l'assessorament– el pri-
mer any, a ser carregats
a les arques de l'admi-
nistració comarcal en
els pressupostos
següents.

Segons el portal ‘La Directa’: 
“El gerent del Consell Comarcal del Montsià ha

cobrat un sobresou de 15.000 euros durant tres anys”

Desprès de l’escorcoll fet
dimarts per part de la
Guàrdia Civil a l’Hospital
Comarcal del Montsià i a
l’Ajuntament d’Amposta, el
portaveu d’esquerra
d’Amposta, Adam Tomàs,
ha demanat respecte pel
procés judicial i que es
depurin totes les responsa-
bilitats possibles.
El regidor republicà ha
recordat que ‘ja fa temps
que no ens sentim còmo-
des amb SAGESSA, sobre-

tot arran de les auditories
fetes i dels contractes que
s’han anat fent des de
l’Hospital Comarcal.
Aquests, han generat una
desconfiança que ha deri-
vat amb que no signéssim
els comptes anuals de
l’Hospital i que ens abstin-
guéssim en la majoria de
decisions’. Tanmateix,
Tomàs ha posat de relleu
que ‘l’oposició de
l’Ajuntament no està repre-
sentada al Consell de

Direcció de SAGESSA, els
únics representants són

l’Alcalde i la Regidora de
Serveis Socials, i tota la
informació que ens arriba
és per part d’aquests’.
En relació a les acusacions
fetes per Manel Ferré en
les que culpava al tripartit
de l’Ajuntament de Reus
d’aquestes irregularitats,
Tomàs ha manifestat que
‘volem que s’arribi fins al
final i que es depurin res-
ponsabilitats, independent-
ment del partit que sigui. La
millor eina que tenim els

polítics per combatre la
corrupció és la transparèn-
cia i en aquesta qüestió
demanem això, màxima
transparència’.
El regidor republicà, però,
no s’ha estat de manifestar,
que ‘la darrera auditoria de
l’Hospital Comarcal, que
detectava 4 milions d’euros
adjudicats de forma irregu-
lar en contractes, feia
referència a l’any 2013,
any en que hi havia un
govern de CiU a la

Generalitat, a l’Ajuntament
de Reus, i a l’Ajuntament
d’Amposta’. El portaveu
també ha recordat que
arran d’aquesta auditoria,
el grup municipal
d’Esquerra d’Amposta va
demanar al Ple municipal
que s’ampliés aquesta audi-
toria des del 2009 fins al
2014, per tal de donar
màxima transparència en la
gestió de l’Hospital
Comarcal. La moció es va
aprovar.

Adam Tomàs demana que es depurin totes les responsabilitats del cas Innova

EN PORTADA

Les Jornades Gastronòmiques de
l’Ametlla de Mar són l’aparador dels
productes de la seva llotja i una mostra
de les millors receptes dels seus res-
tauradors. En aquesta setmana la pro-
tagonista és la tonyina roja i els cui-
ners, que amb les seves tècniques tant
tradicionals com innovadores, delecta-
ran amb els diferents menús que oferi-
ran durant les jornades gastronòmi-
ques. A fi de celebrar, donar a conèixer
i gaudir de la tonyina roja del
Mediterrani, es presenta un programa que, dirigit a professionals i al públic en general (des
d’aficionats fins a famílies), converteix l’Ametlla de Mar en una gran festa on tots, dels més
grans als més petits, podran viure el singular univers de la tonyina roja en un entorn on coin-
cideixen gastronomia, cuiners de renom, mar, aventura, festa, jocs, la cultura japonesa en
viu, degustacions, mercat de productes, curses, menús exclusius amb la tonyina roja als
millors restaurants de l’Ametlla de Mar.

Jornades Gastronòmiques de la Tonyina 
De l'1 al 10 de Maig 2015, a l’Ametlla de Mar

FOTO: ACN



DIJOUS 30    
D’ABRIL
DE 20154

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»«»

La fira, que manté l'entrada
gratuïta, estarà oberta fins
diumenge en horari de
10.30 a 21 hores. Els sec-
tors representats a
Expoebre són turisme,
emprenedoria, medi
ambient, artesania,
automòbil, agrícola indus-
trial i serveis. Expoebre
celebra la seva 71a edició,
mentre que el Saló
Ebreambient, dedicat al
medi ambient i la sostenibi-
litat, arriba a la 10a edició.
El tinent d'alcalde de
Promoció de la Ciutat, Emili
Lehmann, i el director de
Fira Tortosa, Ramon
Ferrando, han presentat

aquesta setmana el progra-
ma de la fira.
Lehmann ha explicat que
Fira Tortosa manté l'aposta
multisectorial a Expoebre i
la voluntat d'aprofundir en
l'especialització en quatre
grans sectors: el turisme,
el medi ambient, l'emprene-
doria i l'artesania. En
aquest sentit, aquests qua-
tre àmbits tindran els expo-

sitors agrupats en zones
fàcilment identificables.
Avui dijous al matí es farà la
Jornada d'Emprenedoria,
que anirà dedicada al màr-
queting on line. El Saló
Ebreambient abordarà dife-
rents àmbits com la bio-
massa, la Reserva de la
Biosfera i la reutilització de
materials quotidians.
Diumenge 3 de maig, Dia

de les Terres de l'Ebre,
tindrà al Montsià com a
comarca convidada, amb
l'assistència prevista del
president del Consell
Comarcal del Montsià.
L'acte oficial d'inauguració,
que en aquesta ocasió pre-
sidirà el president de
l'Autoritat Portuària de
Tarragona, Josep Andreu,
es farà avuil dijous 18 h.

Expoebre, la fira de les
Terres de l'Ebre, obre
portes avui dijous 30
d'abril al pavelló firal de
Tortosa, on 175 exposi-
tors mostraran les últi-
mes novetats dels seus
sectors en una superfí-
cie de vora 10.000 m2.

L'avinguda Canigó ha quedat
aquesta setmana oberta a la
circulació de vehicles.
L'Ajuntament ha finalitzat les
obres d'urbanització del tram
que connecta aquest vial
amb el carrer Barcelona. El
consistori havia urbanitzat
prèviament diferents sectors,
a la zona del barranc de la
Llet i davant del nou centre
escolar de Sant Llàtzer, però
ha estat el tram que aquesta
setmana ha finalitzat que ha
permès obrir l'avinguda
Canigó en tota la seva longi-
tud, des del barranc de
Caputxins fins al carrer de la
Petja, al límit amb el recinte
del Consell Comarcal del
Baix Ebre. L'obertura d'a-
quest vial implica una impor-
tant millora en la mobilitat a
la Raval de Sant Llàtzer, al
temps que representa la cre-
ació de noves places d'esta-
cionament gratuïtes. La
rotonda d'enllaç entre l'avin-
guda Canigó i el carrer
Barcelona està provisional-
ment senyalitzada amb tan-
ques fins a la seva definitiva
finalització. Amb aquest nou
vial, l'Ajuntament vol aprofitar
per millorar l'accessibilitat a
la ciutat convertint el carrer
Barcelona en sentit únic i
mantenint el doble sentit a l'a-
vinguda Canigó.

L'Ajuntament
de Tortosa fa
l'obertura
definitiva de
l'avinguda
Canigó

La 33ª Diada al Castell de
Sant Jordi, d’aquest pas-
sat cap de setmana, va
ser un any més el marc
del lliurament del premi de
narrativa Vila de l’Ametlla
de Mar. En aquesta XXIIIa
edició la guanyadora va
ser l’Alba Dalmau amb l’o-
bra Bategant. Aquesta
novel·la és una obra amb
personatges senzills i inti-
mistes que s’entrellacen
per explicar-nos la seva
intensa existència. “És un
luxe obtenir el premi i que
el lliurament es faci en un
indret com aquest. Diuen
que poder publicar el
segon llibre és més com-
plicat i aquest premi m’ho
ha permès. Estic molt
satisfeta”, explica la guan-
yadora, Alba Dalmau.

Premi

Narrativa Vila

de l’Ametlla

Tortosa enceta avui dijous la 71a. edició d'Expoebre, 
la Fira de les Terres de l'Ebre

10è Saló Ebreambient

Dissabte 24 d’abril, al
Centre Cívic i Cultural de
Deltebre, es va presentar
la candidatura de la renova-
da formació política
COMPROMÍS D’ESQUE-
RRES, Socialistes per
Deltebre. L’acte, que va
començar amb l’actuació
de Júlia Tomàs, jove can-
tant del municipi, fou con-
duït i presentat per José
Emilio Bertomeu, actual
alcalde de Deltebre i alcal-
dable de la nova formació.
El candidat va arribar a l’es-
cenari acompanyat de la
seva dona i els seus fills.
Seguidament, i segons la
nota de Compromís
d’Esquerres, es va viure un
moment de molta emoció
quan va saludar als seus
pares i als dos regidors
d’ERC, Òscar Martín i
Rogelio Tomàs, els quals
no repeteixen amb Gervasi
Aspa, alcaldable d’ERC, i
tenen una estreta relació
amb José Emilio Bertomeu.
Després de veure el vídeo
del candidat i de presentar
ell mateix un acte de for-
mat innovador, al qual van

assistir més de 600 perso-
nes, van pujar a l’escenari
tots els membres de l’equip
que formaran la llista de la
candidatura de
COMPROMÍS D’ESQUE-
RRES, Socialistes per
Deltebre. La llista, que ja es
pot consultar a la web de la
formació (www.joseemilio-
alcalde.cat), està integra-
da, tal com va explicar el

mateix José Emilio
Bertomeu, per persones
com ell, “properes, natu-
rals, plurals, de carrer, amb
virtuts i amb defectes, però
amb moltes ganes de tre-
ballar junts per al municipi”.
Un per un, i un cop a l’esce-
nari, tots els membres de
l’equip van reafirmar el seu
compromís tocant una pan-
talla que activava la repro-

ducció d’un petit vídeo que
ens introduïa una mica en
les seves vides i en el per-
què se sumen a aquest pro-
jecte. Presentats tots els
membres de l’equip, es va
visualitzar un darrer vídeo
amb els valors de la llista.
La sorpresa de la llista fou
el número dos, Jordi
Torres, regidor de
Governació i Esports amb

ERC, amb qui han treballat
braç a braç durant l’ante-
rior mandat. Així, i tal com
va remarcar José Emilio
Bertomeu durant l’acte de
presentació de la candida-
tura, Joan Alginet, mà dreta
de l’alcaldable i actual
número 2, va cedir el seu
lloc a Jordi Torres “en un
acte d’honradesa i pocs
interessos personals”.

«Eufòric acte de presentació de 
Compromís d’Esquerres, Socialistes per Deltebre»

L’acte oficial

d’inauguració anirà a

càrrec del president de

l’Autoritat Portuària de

Tarragona, Josep

Andreu, avui dijous

(18h)
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Segons nota d’ERC, aquest
passat dissabte a la plaça
del costat del Mercat de
Tortosa la Federació de
l’Ebre d’Esquerra va fer un
acte públic per presentar
els 45 candidats a les alcal-
dies de les Terres de l’Ebre
que es presentaran a les
properes eleccions munici-
pals per Esquerra
Republicana – Acord
Municipal. A l’acte van inter-
venir, entre d’altres, el
secretari general adjunt del
partit Lluís Salvadó i el
també diputat al Congrés,
Joan Tardà.
Salvadó va destacar ‘el salt
espectacular de candidatu-
res’ fet per Esquerra en
passar de les 33 de fa qua-
tre anys a les 42 que pre-
senten ara als pobles més
les 3 de les EMD. El diri-
gent republicà es va mos-
trar orgullós i content d’ha-
ver pogut generar els con-
sensos i la capacitat per fer
un projecte obert al que

s’han anat sumant gent de
procedències diverses.
Segons Salvadó, l’objectiu
comú d’aquestes candida-
tures és ‘liderar la construc-
ció de les Terres de l’Ebres
des de les institucions, tor-
nar a aixecar l’esperit reivin-
dicatiu, i treballar per la
independència de
Catalunya’. El 24 de maig
Esquerra aspira aconseguir
moltes alcaldies i més de
150 regidors al conjunt de
les quatre comarques.
Salvadó està convençut
‘que acabarem tenint prou
força per impulsar el canvi i
fer un nou salt qualitatiu per
a les Terres de l’Ebre’.
Per la seva banda Joan
Tardà va afirmar que les
eleccions del 27 de setem-
bre són de caixa o faixa:
‘per tal de poder fer una
declaració nominal d’inde-
pendència l’endemà cal que
en les eleccions municipals
del mes de maig Esquerra
estigui a tots els municipis

de Catalunya i que els repu-
blicans governem el màxim
nombre possible d’ajunta-
ments’. Segons Tardà des-
prés aquests ajuntaments
s’hauran de posar a les

ordres del Parlament per
tal de poder obrir el procés
constituent que ens ha de
portar a proclamar la
República. Això segons ell
‘s’ha de fer quan abans

millor perquè només si som
lliures podrem salvar el
nostre país i garantir que
no haguem d’hipotecar
dues o tres generacions de
catalans’.

El Departament de
Benestar Social i Família,
per mitjà de la Secretaria
de Família, ha organitzat
aquesta setmana a la seu
del Consell Comarcal del
Montsià una jornada per
donar a conèixer i imple-
mentar a la Catalunya
Central els acords inclo-
sos en el manifest final del
7è Congrés Nacional de la
Gent Gran (CNGG), cele-

brat el passat més d’octu-
bre a Món Sant Benet.
La iniciativa s’adreça als
delegats que varen partici-
par en el congrés, als
representants de les enti-
tats de persones grans de
les Terres de l’Ebre, així
com als treballadors
socials i tècnics que treba-
llen en l’àmbit de la gent
gran des dels ens locals.
La sessió va començar

amb la benvinguda del pre-
sident del Consell
Comarcal del Montsià,
Joan Martín, i la inaugura-
ció a càrrec de la directo-
ra territorial de Benestar
Social i Família, Manolita
Cid. Per la seva banda, la
secretària de Família del
Departament, Dolors
Gordi, s’ha encarregat de
la cloenda. Es tracta del
cinquè d’un reguitzell d’ac-

tes postcongressuals que
s’aniran succeint arreu del
país fins el mes de juliol,
previs a la constitució de
les comissions de segui-
ment territorials que vetlla-

ran durant els propers
anys pel compliment dels
compromisos adoptats,
fins a la celebració del pro-
per CNGG previst pel
2018.

Benestar Social i Família organitza a Amposta una jornada per donar a
conèixer i implementar els acords del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran

Fira de l’Arròs 
i el Comerç de

l’Aldea

«Esquerra fa un salt espectacular de 
candidatures a les Terres de l’Ebre»

Dissabte van presentar a Tortosa els 45 candidats a alcaldies de pobles i EMD

Al Consell Comarcal del Montsià

El cap de setmana del 24,25
i 26 d’abril es va realitzar a
l’Aldea per 11 ena vegada la
Fira de l’Arròs i el Comerç , i
de nou es van complir les
expectatives tant d’assistèn-
cia de públic a la fira com de
parades que omplien una
vegada més el pavelló polies-
portiu. Estela Estorach, regi-
dora de Comerç, valorava
positivament la Fira: ”per la
participació, col·laboració i
activitats demostrant una
vegada més que el nostre
poble està superant adversi-
tats. Des de la Regidoria de
Comerç un agraïment a les
entitats, persones i col·labo-
radors que un any més han
fet que  la Fira aconseguís
els millors objectius. 
La nova presidenta del
comerç local Mercè Tafalla
inaugurava la Fira divendres
24 de maig i la clausurava
Dani Andreu Alcalde de
l’Aldea, el diumenge 26 d’a-
bril”.

Diada de l’Arròs
Col i Fesols,
diumenge

Aquest  diumenge 3 de
maig de 2015, a l’Aldea,
tindrà lloc la 8 ena edició
de la Diada de l’Arròs col i
Fesols. Aquesta diada
també servirà per clausurà
les VII Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs.

Actes:
11 h Inici cocció del plat
17 h Actuació Coral Verge
dels Prats.
Els menuts tindran inflables
durant la jornada.
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Segons nota de CiU
Alcanar, el portaveu de
Convergència i Unió al
Parlament de Catalunya,
Jordi Turull, va assistir diu-
menge a la presentació
de la candidatura d’Ivan
Romeu per l’alcaldia del
municipi. L’acte, celebrat
al Verger de la Mestra
Gual, va marcar l’inici de
la campanya a les munici-
pals del pròxim 24 de
maig. La presentació de
la candidatura també va
comptar amb el suport
del delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, i amb la
presència de la presiden-
ta de la federació de CiU
a les Terres de l'Ebre,
Imma Juan; la directora
territorial de Benestar
Social i Família, Manolita
Cid, la diputada al
Parlament, Anabel
Marcos, el director dels
serveis territorials
d’Agricultura, Pere Vidal i
l'ex-alcalde d’Amposta i
exsenador, Joan M. Roig.
En el seu parlament Turull
va destacar la manera
diferent de fer política de
la gent de CiU. “Davant
les adversitats, hi ha dos
maneres d’afrontar-s’hi:
intentar trobar solucions
als problemes o trobar
problemes a les solu-

cions. Nosaltres som dels
primers. Som gent positi-
va que ens aboquem amb
les solucions”. També va
fer referència a les dificul-
tats que pateixen moltes
famílies i també les institu-
cions, “durant un temps
alguns governants es pen-
saven que tot s’arreglava
posant més gent i més
diners. Ara, en canvi, en
moments de més reptes i
més dificultats és quan la
Generalitat té menys
recursos que mai i més
limitacions a l’hora d’ac-
tuar. Per això, al capda-
vant de les institucions,
cal gent amb actitud posi-
tiva, amb noves expectati-
ves i capaç de trobar

solucions”.
Pel que fa al candidat,
Ivan Romeu, Turull va res-
saltar el seu caràcter afa-
ble i proper, treballador i
tenaç. “Tinc mil i una
raons que demostren la
grandesa d’Ivan. És un
polític valent, incansable,
insistent i persistent, que
pateix pels que pateixen i
que té la il·lusió de treba-
llar per Alcanar i la seua
gent”. 
Per últim, també va voler
remarcar que “tenim
noves possibilitats, nous
reptes, noves exigències,
noves esperances i noves
maneres de fer que, a
Alcanar, les pot assegurar
Ivan Romeu i la gent del

seu equip”.
Ivan Romeu va plantejar
que “la feina a fer s'ha de
construir com fan els cas-
tellers, amb fonaments
forts i amb l'esforç de tot-
hom. I s'ha de basar en
tres pilars bàsics: renova-
ció, transparència i parti-
cipació. A més, aquests
pilars s'han de posar en
pràctica cada dia durant
els anys que els represen-
tants polítics tenen res-
ponsabilitats de gestió,
tant si estan al govern
com si estan a l'oposició”.
Per la seva banda, el dele-
gat del Govern, Xavier
Pallarès, va aprofitar el
seu discurs per posar
l’accent en dos temes que

darrerament han generat
certa incertesa entre la
població. 
Pallarès es va  referir a la
celebració dels bous a la
mar i va assegurar que
aquesta modalitat de
bous es continuarà fent
“sempre la gent que està
al front dels ajuntaments
la vulgui seguir fent”. 
El delegat ha incidit en
què el servei de 24 d’am-
bulància al municipi
d’Alcanar està garantit.
“D’aquí a pocs dies, quan
la llei ens ho permeti i
sempre abans de l’inici de
la campanya electoral, tin-
drem ja el document per
escrit que ho acrediti”. 

Diumenge 26 d’abril es va
presentar, segons nota
del partit, la llista de per-
sones que formaran part
de la candidatura
d’Esquerra Republicana de
Catalunya per a les prope-
res eleccions municipals
del 24 de maig a
Roquetes. Una candidatu-
ra que encapçalarà l’ac-
tual alcalde de Roquetes
Paco Gas acompanyat de
sis dones i sis homes
més,  on s’inclouen tot una
sèrie de persones molt
vinculades a l’ampli teixit
associatiu de la ciutat.
També  -com va dir l’actual
alcalde Paco Gas-  ‘és
gent amb força experièn-

cia en la política local ja
que hi formen part els
actuals regidors i regido-
res que ERC té a hores
d’ara a Roquetes. Però
també hi ha membres de
l’assemblea local de l’ANC
o persones sense adscrip-
ció a cap partit polític’. 
És una llista que ‘garanteix
la continuïtat de la bona
gestió duta a terme en
l’actual legislatura on l’es-
tabilitat pressupostària, la
reducció del deute, l’incre-
ment del pressupost en
polítiques socials, la con-
gelació dels impostos, el
manteniment dels serveis
bàsics, les millores en la
planificació urbanística, la

transparència  i la informa-
ció, o l’atenció personal
(del propi alcalde) amb

totes aquelles persones,
entitats o empreses que
ho han sol·licitat, han

estat els eixos principals
de la gestió i treball del
govern roquetenc’.

Gas presenta la llista d’Esquerra Republicana a Roquetes

Jornada
Internet i
Empresa

«Ivan Romeu encapçala una candidatura 
de CiU a Alcanar totalment renovada»

Avalada diumenge per Jordi Turull.

‘Garanteix la continuïtat de la bona gestió duta a terme en l’actual legislatura’

El passat divendres 24 d’a-
bril la Cambra de Comerç de
Tortosa, juntament amb
Empatica.net, va celebrar la
Vª JORNADA INTERNET I
EMPRESA. COM VENDRE
MÉS UTILITZANT LES
NOVES TECNOLOGIES.
Aquesta activitat va comptar
amb més de 80 assistents i
va reunir als següents pro-
fessionals del sector:
Jorge Gonzàlez, que va par-
lar sobre Màrqueting online; 
Isabel Sabadí, sobre Email
Marketing; Marc Elena, de
Xarxes Socials; 
Maite Solé, d’Ecommerce,
Com NO vendre per internet.
El programa va incloure una
Taula Rodona,  durant la qual
es van poder plantejar qües-
tions als ponents-experts, i
amb un dinar al que van par-
ticipar un gran nombre d’as-
sistents a la jornada. 
L’obertura va anar a càrrec
de Francesc Minguell, gerent
de la Cambra de Comerç de
Tortosa, que a més va fer la
intervenció amb títol
“Impulsa’t amb el Comerç
Electrònic” i va ser conduïda
per Arcadi Mayor, responsa-
ble de l’empresa
Empatica.net (una de les
principals empreses de pro-
jectes web, màrqueting onli-
ne i consultoria de negoci a
Internet de les Terres de
l’Ebre).

Trobada Juntes de

Govern dels

Col·legi

d’Advocats de

Tortosa i Castelló

El passat dissabte, dia 25 d’a-
bril, la seu del Col·legi
d’Advocats i Advocades de
Tortosa acollí la reunió de la
Junta de Govern de la institu-
ció amb la del Col·legi
d’Advocats de Castelló.
L’objecte de la reunió era for-
malitzar la firma de l’ampliació
del conveni de reciprocitat
existent entre les dues corpo-
racions a les activitats de for-
mació, posant per escrit el
que ja era un acord amb efec-
tes pràctics des de la darrera
reunió celebrada a Peníscola
l’any 2013.
La reunió serví també per
tractar els diversos temes
que amoïnen actualment a
l’advocacia d’una banda i altra
del riu Sénia.
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L'Ajuntament d'Ascó, a través de l'entitat
pública empresarial local Ascó Serveis, ha
adjudicat a l'empresa Vias y Construcciones
S.A. la construcció de les noves piscines
municipals, que inclouran també un alberg,
per un import de 2,99 milions d'euros més
IVA. L'obra té un termini d'execució de 12
mesos. Aquesta obra constarà d'un edifici de
nova construcció i de dues plantes que suma-
ran 3.615 metres quadrats. La planta inferior
contindrà un gimnàs, diversos espais tècnics
i un alberg municipal amb 46 places, dividits
en 4 habitacions de diferents capacitats.

L´Ajuntament d’Ascó adjudica les noves piscines i
l’alberg municipal

L'avís de l'accident fou a
les quatre de la tarda de
diumenge al quilòmetre
24 de la C-44, a tocar
de la connexió amb la C-
12 que porta a Móra la
Nova. El turisme va sor-
tir de la via i, com a con-
seqüència de la topada,
va morir una persona i
es va registrar un ferit
de gravetat, que fou
traslladat a l'hospital de
Móra d'Ebre. En l'acci-
dent hi van treballar cinc
patrulles dels Mossos,
cinc vehicles dels
Bombers i una ambulàn-
cia del SEM. El sinistre
va obligar a donar pas
alternatiu a la zona.

Un mort i un
ferit de gravetat,
en un accident a
la C-44, a Tivissa

Per un import de gairebé 3 ME

El cap de llista de BotObtjectiuTu –
Acord Municipal a les properes eleccions
municipals, Blai Martí Olivas, ha fet
saber que un integrant de la candidatura
ha rebut una carta anònima de caire
racista i amb insults. Davant d’això, vol
fer públic que:
-Rebutjo qualsevol intent d’intimidació i
amenaça d’aquells que no respecten la
democràcia, la pluralitat i la diversitat.
- Manifesto que, malgrat l’acció dels
intolerants que s’amaguen de manera
covarda darrere l’anonimat, ni jo ni cap
altre membre de la llista farem cap pas
enrere.

-Expresso la determinació i la voluntat
dels integrants de la candidatura de ser
presents a les properes eleccions muni-
cipals per fer una poble millor i un país
més lliure.
-S’ha presentant denúncia davant les
instàncies policials pels insults que apa-
reixen en aquest anònim.
-Mostro tot el meu suport i el de la resta
de la candidatura cap a la persona insul-
tada, i, en nom de tots, agraeixo les
mostres de solidaritat dels veïns de Bot
i de la resta de partits, coneixedors d’a-
quest fet.

El candidat de BotObjectiuTu – Acord Municipal

denuncia insults per la presentació de la candidatura
En una carta anònima

El president del Consorci
de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre
(COPATE), Joan Castor
Gonell, i el tinent d’alcalde
d’Hàbitat Urbà i president
de l’Institut Municipal
d’Informàtica (IMI) de
l’Ajuntament de Barcelona,
Antoni Vives, han signat
aquesta setmana un
Conveni de col·laboració
interadministrativa per a
l’Impuls d’Iniciatives en
l’Àmbit de la Sostenibilitat i
Ecoeficiència de les ciu-
tats i territoris intel·ligents
(Smart Àrees) a
l’Ajuntament de Barcelona.
En l’acte, hi han participat
també el delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, l’ac-
tual director general de
Relacions exteriors i un
dels gestors de la candida-
tura de la Reserva de la
Biosfera Terres de l’Ebre,

Iban Rabasa; el president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler; l’as-
sessora en Polítiques
Ambientals del
Departament de la
Presidència, Imma Juan; el
gerent del Patronat de
Turisme Terres de l’Ebre,
Albert Folch, i el personal
tècnic de la Reserva de la
Biosfera Terres de l’Ebre.
Aquest conveni, que tindrà
una vigència de 4 anys,
pretén compartir coneixe-
ment i fomentar l’aparició
d’idees i iniciatives de
desenvolupament tecnolò-
gic de sistemes de soste-
nibilitat i ecoeficència en
ciutats i territoris
intel·ligents. 
Ambdues institucions han
acordat participar en la
formulació de nous para-
digmes energètics; en
identificar sinergies en els
àmbits forestal, agraris,

litorals i urbans de
Barcelona i àrea metropoli-
tana i les Terres per impul-
sar iniciatives comunes

sobre tecnologies de millo-
ra ambiental i sostenibili-
tat, com ara salubritat i
control de plagues, protec-

ció del litoral, agricultura
de precisió o desenvolupa-
ment de serveis turístics,
entre d’altres.

L’Àrea de la Reserva de la Biosfera del COPATE i l’IMI de
l’Ajuntament de Barcelona signen un Conveni de col·laboració 
‘Per l’impuls d’iniciatives en l’àmbit de les Smart Àrees’
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Angel Acosta Martín,
neix un 25 de novem-
bre de 1922 al C/ Las
Cabezas de la localitat
costanera de Puerto
de La Cruz (Santa
Cruz de Tenerife). Fill
de Don Francisco
Acosta i de la Sra.
Encarnación Martín,
Angel Acosta va tenir
2 germans mes i la
seva família era cone-
guda pels “MANZANI-
LLA”.
Des de ben jovenet va
mostrar el seu desig
d’esculpir. Amb 21
anys es desplaça a
Gran Canària i es
forma a l’escola Luján
Perez. Malgrat la
precària situació
econòmica que vivia la
seva família i perse-
guint el seu somni,

Angel Acosta decideix
marxar a Catalunya
l'any 1947 on vol
ampliar els seus
coneixements de
Imaginaria a
l’Acadèmia Sant Jordi
de Barcelona.
Molt aviat triaria el
barri de Sant Llàtzer a
Tortosa, per fixar-hi la
seva residencia on
aviat obriria el seu
propi taller.
Angel va lluitar per
tirar endavant la candi-
datura per a què
Tortosa fos designada
Patrimoni de la
Humanitat per la
Unesco.
Després de cobrir
totes les etapes de la
vida, el 13 d’abril de
2015 Angel Acosta
Martín, als 93 anys

d’edat, ens deixava
per sempre, però amb
l’orgull i la satisfacció
d’haver-ho donat tot
pel barri, per la Nostra
ciutat i pel seu Puerto
de la Cruz estimat, el
qual va ser qui va
rebre l’ultima obra de
l’artista, ”El Angelito
Borlonero”, lliurat a la

Confraria El Cristo de
la Humildad y
Paciencia del Puerto. 
Des de l’AAVV de Sant
Llàtzer “només
podem donar-li les
gràcies per ser com
ha segut, per tot el
que ens ha ensenyat,
per tot el que ens
deixa i per enriquir-nos

humanament dels
valors que ens ha
mostrat fins a l’ultim
moment”.
Un artista únic i que
l’AAVV de Sant Llàtzer
vol recordar sempre i
per aquest motiu està
perfilant poder fer-li,
amb el suport d’altres
associacions, un
merescut homenatge
per commemorar la
figura d’Acosta. L’AA-
AVV de Sant Llàtzer és
una entitat que valora
el seu fill adoptiu i, a
més, batega amb
força en el moment
d’organitzar esdeveni-
ments socials com ho
demostra la darrera
edició de la Marató de
TV3 quan va recaptar
1400 euros en la jor-
nada solidària. 

Jordi Gaseni repeteix com alcaldable

El proper 9 de maig, a les 18’00 h, a l’obrador de terrissa
(C. La Creu n.70 de la Galera) de Joan Cortiella, únic terris-
ser en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià, tindrà
lloc la I Trobada de poesia i terrissa, organitzada per l’edi-
torial: Godall edicions amb la col·laboració de l’Ajuntament
de la Galera.
Godall Edicions és una empresa creada l’any 2011, que té
per objecte, “publicar els llibres que ens agradaria llegir i
que no trobem al mercat. El nom de Godall és el d’una
població del Montsià a la qual estem emocionalment lli-
gats. El nostre emblema és una olivera, arbre mil·lenari que
creix amb paciència i tossuderia a les terres que envolten
la població i del qual, després d’una acurada elaboració,
s’obté un oli de molta qualitat”.

I Trobada de poesia i terrissa

De l’1 al 3 de maig se celebra la 22a edició d’aquesta fi-
ra emblemàtica de la Galera, que omple el poble d’artesans
que mostren les seves peces de terrissa i ceràmica i, a
més, es realitzaran diverses conferències, xerrades i activi-
tats, així com es podrà visitar l’exposició permanent i la
temporal al Museu Terracota. La Fira de la Terrissa i la Cerà-
mica de la Galera suma 22 edicions plena de vitalitat i amb
la voluntat que a més de ser una fira on es poden trobar
grans peces d’artesania de terrissa i ceràmica, els organit-
zadors, l’Associació Cultural galerenca ‘Lo Caudub’, s’enca-
rreguen de fer activitats i tallers per tal que la visita a la Ga-
lera, al Montsià, sigui tot un esdeveniment. Per aquesta
edició s’ha comptat amb La Rioja com a comunitat autòno-
ma convidada, i Hongria, com a país convidat, amb un es-
forç dels responsables de la fira per posar la Galera al ma-
pa mundial de les Fires de Terrissa i Ceràmica.

Fira de la Terrissa de la Galera

Segons la nota d’ERC
l’Ametlla, tot i que ja es va
avançar que Jordi Gaseni
repetiria com alcaldable el
passat mes de juny, ara
s’han presentat la resta de
persones que conformen
l’equip. Una llista on aparei-
xen noves cares, amb la
voluntat de fer que els cale-
ros i caleres siguin protago-
nistes de la gestió que
Esquerra proposa pel
poble.
La número dos serà l’advo-
cada Mayte Puell que entra
en política després d’haver
coordinat la plataforma en
contra del projecte
d’instal·lació d’aerogenera-
dors a la costa calera. El
regidor Vicenç Llaó, que en
les passades eleccions va
concórrer com a número
dos, ara ocuparà la tercera
posició de la llista. En les
següents posicions s’hi
incorporen noves cares

com la del graduat en
Administració i Direcció
d’Empreses Joan Manuel
Tello com a quart, la tècnica
en Educació Infantil Jani
Brull com a cinquena, la
infermera Laia Callau com a
sisena i el tècnic en
Energies Renovables Ignasi
Llorens com a setè, i repe-
teixen Noèlia Brull i Jordi
Brull en vuitena i novena
posició. Altres noves incor-
poracions són la de Dora
Borràs com a desena i
Gerard Cañagueral com a
onzè. Palma Roca continua
en llista en la dotzena posi-

ció i tanca la llista simbòlica-
ment Miquel Llambrich. A
part dels tretze candidats
titulars, la candidatura es
complementarà amb altres
simpatitzants, col·labora-
dors i militants del partit;
amb la voluntat de fer
d’Esquerra una força políti-
ca per portar a terme els
canvis necessaris per al
poble.
Una de les primeres accions
engegades des del partit és
el «Fem un cafè?». Amb l’ob-
jectiu d’escoltar les opi-
nions, propostes i inquie-
tuds dels ciutadans, s’ha

obert la nova seu al Carrer
Sant Joan 28, tots els
dimarts, dimecres i dijous
de sis a vuit de la tarda, per
fer un cafè amb els candi-
dats i conversar sobre els
temes municipals. A més a
més, s’està distribuint a
totes les llars del poble l’en-
questa «Les 10 preguntes
incòmodes» per consultar
als veïns del municipi l'opi-
nió sobre la situació actual
del poble. L’enquesta es pot
fer en paper i dipositar-la a
la bústia de la nova seu, o
fer-la per internet a l’adreça
www.bit.do/esquerralacala.

Esquerra l’Ametlla tanca la llista
electoral per les Municipals

Esquerra Republicana a
l’Ametlla de Mar ja té
confeccionada la llista
electoral amb la qual
concorrerà a les elec-
cions municipals del prò-
xim 24 de maig. 

Àngel Acosta, fill adoptiu de Sant Llàtzer
L’escultor, que ens va deixar el 13 d’abril als 93 anys, era de Tenerife però feia més de 50 anys que vivia al barri tortosí

ACTUALITAT

L'Institut d'Ensenyament
Secundari amb el suport de
l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre han
convocat 13a edició del
premi Ramon Calvo, que
consta de 2 apartats: premi
de cartells i Premi
d'Investigació i recerca divi-

dit en dos categories: la
humanística-social i la cientí-
fico-tècnica, obert als estu-
diants d'ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius de les qua-
tre comarques de l'Ebre.
L'entrega i lliurament de pre-
mis avui dijous, 30 d'abril, a
les 8 de la tarda a l'Institut.

MEL MURIA, guardonada al VIII Concurs de Mels
"Reina de Mels" de Fira Q de Balaguer.
L´empresa perellonenca ha rebut el 1er Premi a la Mel
de Romaní.

Actualitat

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament
d’Ascó ha organitzat la VIII edició de
la Mostra d’Arts i Oficis i la III de la
fira Tastavin’s, que ocuparan aquest
cap de setmana els carrers del nucli
antic del poble (2 i 3 de maig). La
Mostra d’Arts i Oficis, la principal d’a-
questes característiques de les
Terres de l’Ebre, reunirà més d’un
centenar de paradistes, entre els
quals hi haurà artesans i mestres
artesans de fusteria, vidre bufat i
talla de vidre, picapedrers, llauners,
arts en cuir i fibres vegetals o terris-
saires. La mostra vinícola Tastavin’s
arriba a la seva tercera edició.

VIII Mostra d'Arts i Oficis i la III
Tastavin's, a Ascó

Premis Ramon Calvo
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CRACS de la setmana:
Carlos García Rodríguez i Josep Solé Brull 

“ELS NOSTRES JOVES, EL NOSTRE FUTUR”
Primer premi de la UPC
(Universitat Politècnica de
Catalunya) per a dos
ebrencs al 16è Concurs
d'Idees Ambientals i
Sostenibles.
Carlos (Enginyer Químic i
Màster d'Automàtica i
Robòtica) de Tortosa i
Josep (Enginyer de
l'Edificació i Màster en
Eines de Disseny i
Tècniques de Control
Ambiental) de Roquetes
són els dos joves de les
Terres de l'Ebre que han
estat premiats amb un
import de 3.000€ per la
UPC.

Més Ebre: Com s'anomena
el vostre projecte i en què
consisteix?
Carlos i Josep: El projecte
s’anomena “CyC": Alternativa
per a la mesura de partícules
de l’aire”. Consisteix en un
sistema alternatiu per mesu-
rar la qualitat de l’aire. Es
tracta d’una alternativa més
sostenible tant en l'àmbit
mediambiental com en l'àm-
bit econòmic i social.

ME: Quina penseu que ha
estat «la clau» per obtenir
aquest premi?
C.J: És un projecte que por-
tem desenvolupant des de fa
gairebé un any i mig.
L’alternativa proposada ofe-
reix la possibilitat d’assolir
resultats equiparables als
altres mètodes de mesura
de qualitat de l’aire, d’una
manera més sostenible, molt
més econòmica, i per tant,
assequible per a totes les

regions que avui dia no es
poden permetre les tecnolo-
gies existents. Democratitza
l’accés a aquest tipus de tec-
nologia.

ME: Canvi climàtic, emis-
sions de CO2, estalvi d'ai-
gua, residus versus respon-
sabilitat social. Que podem,
millor dit què hem de fer tant
els usuaris, com les empre-
ses, administracions… per

tal de tenir models ambien-
tals socialment i econòmica-
ment sostenibles?
C.J: Com bé dius la sosteni-
bilitat és una responsabilitat
col·lectiva, tots aquests sec-
tors han de fer un canvi de
paradigma i establir com a
prioritat la construcció d’un
món més responsable amb
el medi i els seus recursos,
però també amb les perso-
nes. Un canvi de paradigma

que no necessàriament ha
de ser més car, tal com
demostra la nostra proposta.

ME: Les propostes d'en-
guany valoraven especial-
ment els objectius del
mil·lenni de l'ONU i el decen-
ni (2005-2015) L'aigua, font
de vida» Nacions Unides?
C.J: Si, Nacions Unides va
establir diversos objectius de
cara al 2015, entre ells

fomentar industries sosteni-
bles social i medi ambiental.
Un dels punts claus a més de
millorar la qualitat de l’aire és
aconseguir un accés mundial
a l’aigua potable, evitant
també el malbaratament d’a-
questa.

ME: Sou rics! Què fareu amb
els 3.000€?
C.J: (riuen) No hem tingut
temps de pensar-hi encara.

La idea inicial seria portar
aquest projecte al següent
nivell (realitzar un prototip,
buscar inversors, etc.) però
estem treballant conjunta-
ment amb un nou projecte i
potser invertim el premi en
aquest. Hem de seure a par-
lar-ho i estudiar les diferents
alternatives que tenim per tal
d’aprofitar al màxim els
recursos de què disposem. 

Isabel Carrasco
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L’Ascó va guanyar la Mun-
tanyesa (3-1) i ja ha assegurat
disputar la promoció d’as-
cens a la Segona B, a manca
de tres jornades. Una fita
històrica dins del futbol de la
Ribera i de les Terres de l’E-
bre. I que ja s’ha assolit. Un

gran èxit i que ha estat fruit
d’una canalització de proce-
sos que han desencadenat en
un projecte ambiciós a la Ter-
cera divisió. Amb l’ajuda ines-
timable de l’Ajuntament, s’ha
pogut apuntalar aquest pro-
jecte que, òbviament, neces-

sita d’aquestes ajudes per ha-
ver arribat fins on ho ha fet.
Una població petita que bus-
ca ampliar fronteres. L’Ascó
és líder i ara, amb dos partits
a casa, i un fora, lluitarà per
mantenir el liderat i poder ju-
gar la promoció com a cam-

pió. Ho té a les mans.  Davant
la Muntanyesa, el partit es va
complicar amb l’empat visi-
tant (73’). Pero Genís va por-
tar a una victòria històrica,
amb dols gols en tres minuts.
Euforia i il.lusió. Es lògic. És
el gran referent ebrenc. 

El FC Ascó ja és històric
ES LÍDER I ARA LLUITARÀ PER MANTENIR EL LIDERAT

A manca de tres jornades, ja s’ha assegurat disputar la promoció d’ascens a la Segona B

El final de temporada del
CD Tortosa no està sent fàcil.
Sóc conscient que encara
que es vulgui disimular, ni Ar-
turo Llorca ni la seua junta di-
rectiva s’ho passen bé. Tot al
contrari. Però és el primer
any i tot plegat ha de servir
per apendre. 
També sóc conscient que

a Arturo Llorca no li han agra-
dat columnes d’opinió que jo
he fet. Ni tampoc les de Cel-
ma...
Però jo vull destacar a Artu-

ro Llorca per diversos mo-
tius. D’entrada, per la bona
relació amb Més Ebre i Canal
Terres de l’Ebre, amb el pro-
grama MINUT 91. Amb res-
pecte i també amb cortesia,
ha acceptat la crítica, tot i
que també s’ha queixat, com
ho fa tothom. 
Però la relació ha estat dia-

logant i de conscens. Es molt
important. I això el dignifica.
Així mateix, també vull desta-
car el seu sentiment roigi-
blanc. Ell viu a Barcelona i
des de fa anys que quan el
Tortosa ha jugat a la capital,

ell anava a
veure els
partits. I
quan el Tor-
tosa jugava
a casa, ve-
nia al Baix Ebre per seguir els
seu equip. Admirable. Es un
aficionat d’aquells històrics,
dels de tota la vida. I que està
al càrrec per sentiment, sen-
se cap altre interés. A més de
posar-se al capdavant d’un
club amb un deute que fa te-
mor, producte de gestions
anteriors. Ell era la peça que
faltava per un projecte que
necessitava president i que
qui el buscava, va trobar-lo. 
Crec que serà un bon pre-

sident del Tortosa. I, sobre
tot, si s’aprén dels possibles
errors, assumint la responsa-
bilitat, i millora en el que faci
falta. En aquest sentit, tot i
que ell diu que tornaria a ac-
tuar igualment davant de se-
gons quina situació, si li tor-
nés a passar el mateix, en
una altra ocasió, el que ha
passat enguany hauria de ser-
vir.  Segur que servirà.

Arturo Llorca

L’Ascó rebrà dissabte el Gavà (20 h)

Proper partit

Amb un equip de directius i empresaris

Toni Ruiz, convocat per jugar
un partit contra l’Espanyol

DE VETERANS

Toni Ruiz, actualment vicepre-
sident de la UD Jesús i Maria,
va disputar recentment un partit
de veterans a la Ciutat Esporti-
va del RCE Espanyol. Els vete-
rans de l’Espanyol s’enfronta-
vem a un equip format per
directius i empresaris al que To-
ni Ruiz, per la seua trajctòria

professional i també com a di-
rectiu de clubs de futbol, va ser
convocat. 
Toni va ser el porter de la se-

lecció. A la fotografia el podem
veure amb Longhi, jugador em-
blemàtic quan l’Espanyol jugava
a l’Avinguda de Sarrià.

La Rpitenca va caure a Balaguer

Amposta, ja en van 10
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va guanyar dis-
sabte al camp del Reddis (1-2)
on va fer un punt i seguit en la
seua ratxa espectaular. Son
10 jornades sense perdre, 24
punts de 30. Quart i el segon
equip més golejador....un
somni de temporada i una
quarta plaça que és un orgull
per a l’afició i per al club, l’any
del centenari. Diumenge, jor-
nada econòmica, i partit con-
tra el Morell amb l’objectiu de
fer més gran la ratxa de resul-
tats. Impressionant feina. Els
morellencs es juguen les op-
cions d’ascens. La Rapitenca,
per la seua part, va perdre a

Balaguer (3-0) en un duel en el
que va pagar cares les conce-
sions de la primera meitat. El
Balaguer es va avançar amb
el 2-0. L’equip de Delfin va mi-
llorar a la represa, però sense
poder entrar en el partit. Da-
rreres quatre jornades, una
victòria. S’ha de buscar
aquesta contra el Tàrrega, diu-
menge 12 h.

L’Amposta rebrà el Morell
(17h) i la Rapitenca, el

Tàrrega. 

Proper rival

Del sènior masculí

Ascens del CE Tortosa

HANDBOL

C.E. Tortosa 32 (16)
H. Claret 17 (7)
El partit decisiu! 
Els tortosins finalment han

aconseguit un ascens molt
merescut mantenint-se invic-
tes a casa durant tota la tem-
porada. Els sèniors del C.E.
Tortosa van transmetre tot el
seu entusiasme, coratge,
il·lusió, ganes i força que
portaven acumulats ja feia 4
anys quan va començar
aquest projecte. Amb tot

gent de la casa i cap profes-
sional a les seves files, ja
que recordem que tots pa-
guen per jugar i especial-
ment els sèniors paguen
més que ningú, es va co-
mençar a crear un equip amb
l’objectiu de l’ascens a 2ª Ca-
talana. Han passat diversos
entrenadors i jugadors que
també són partícips d’aques-
ta gran fita. I s’ha aconseguit
amb una gran afició.

Celebracions d’un dels gols de diumenge, d’una victòria històrica. 
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ESPORTS

El Camarles afrontava una final contra el Roda. I la va perdre (1-4).
Segons el tècnic local, Bartolo Meca, “vam estar irregulars però tam-
bé va ser perquè davant teníem un equip molt competitiu i molt fort
en l’aspecte defensiu i que es va apuntular amb el 0-1”. El Camarles,
que va millorar a la represa, va empatar avançada la mateixa, amb el
gol de Javi Vidal. I, llavors, va arribar la jugada clau: “era una falta,
per a mi clara, a favor nostre al centre del camp. No es va xiular i en
la contra, quan vam estar passius defensivament i sorpresos, ens
van fer l’1-2. No és una justificació, però era falta”. Posteriorment,
amb el partit trencat, el Roda va fer dos gols més que ja foren
anecdòtics. La cinquena plaça per la cua és conflictiva. El Camarles
ocupa la sisena (per baix) i haurà de patir per conservar-la. 

El Camarles haurà de seguir
patint per evitar el descens

DERROTA CONTRA EL RODA DE BERÀ (1-4)

Alberto Cuenca és un davanter que va estar al Roda de Berà i
que va jugar també, entre altres, a l’Alcanar. Va fer una pretempo-
rada amb el Tortosa, tot i que no va acabar quedant-se. Ara defen-
sava la samarreta del Torredembarra. Ja és nou jugador del Jesús
i Maria. Es el fitxatge que anunciàvem fa unes setmanes que es po-
dia produir. L’altre, ja confirmat, és el del lateral esquerrà, Dreiver,
que va estar a l’Amposta i que jugava amb el Catllar. Dreiver, que
surt d’una recuperació d’una lesió important, va interessar també a
l’Ampolla. 
Tots dos podrien debutar diumenge al camp del Tortosa (19h). El

Jesús i Maria, segon classificat, afronta aquest partit com el més
important, tenint en compte que té quatre punts d’avantatge i que
en la jornada posterior rebrà el R. Bítem, actualment tercer a la tau-
la. Els de l’Aube van golejar diumenge el SP i SP (3-0), amb gols de
José Mari, Calafat (un dels destacats) i Mauri. 

L’Ampolla va guanyar el Gandesa i va trencar la ratxa negativa de vuit
jornades sense guanyar. Segons Jordi Rojas, tècnic que debutava a ca-
sa, “la victòria era necessària i he de destacar a tot l’equip, conscien-
ciat amb la feina per obtenir-la. A més, té molt valor, no només perquè
ens feia falta classificatòriament, si no que també perquè ens vam en-
frontar a un gran equip”. Una de les claus fou el penal que va aturar Ai-
tor amb l’1-0, “un empat del Gandesa hagués pogut canviar la inèrcia
del partit, en aquell moment”. Robert havia marcat l’1-0. Però el duel
va estar incert, fins que Regolf aconseguia el 2-0 (73’). No obstant, la
incertesa va tornar un minut després quan Gumiel reduia distàncies
amb el 2-1. I el Gandesa que feia sensació de que podia empatar. No
obstant, el gol de Domènec, el fitxatge de fa poques setmanes, finiqui-
tava una victòria treballada “i que hem de lluitar per fer bona a Camp
Clar”, deia Rojas. El Gandesa, que va tenir una ratxa de 7 victòries se-
guides, ara en fa cinc que no guanya. 

L’Ampolla respira després 
de guanyar el Gandesa

DISSABTE VISITA EL CAMP CLAR

El CD la Cava va guanyar al camp del Tancat (2-5), un partit que,
no obstant, tot i el gol matiner del perellonenc Narcís, es va compli-
car quan el Tancat va remuntar amb el 2-1, amb el que s’arribà al des-
cans. “No va ser un partit còmode, com del resultat es pot interpre-
tar. El Tancat a la primera meitat ens va crear molts problemes, va
saber adaptar-se millor al partit. A la represa, ells van baixar la inten-
sitat i nosaltres vam jugar més posats. En qualsevol cas, penso que
el 2-5 final fou molt inflat, però és que nosaltres fórem efectius al se-
gon temps”, deia Camarero. La Cava ha guanyat 9 dels 11 darrers
partits. Jaime (2) i Sergi Grau van marcar a la represa. 

La Cava, nou victòries 
en les darreres onze jornades

VA VÈNCER AL CAMP DEL TANCAT (2-5)

El líder Vilaseca no va perdonar en la seua visita al camp del Catalò-
nia (1-3). La potencia defensiva i en el joc aeri dels visitants va crear
moltes dificultats a un Catalònia que malgrat rebre aviat el 0-1, de Va-
lerio, va tenir un parell d’opcions abans del descans per haver empa-
tat. Però a l’inici de la represa, Barroso encarrilava el duel per al seu
equip amb el 0-2. Poc després, Valerio reflectia la fermesa del líder
amb el 0-3. Nacho Orzoco maquillava el resultat amb l’1-3. Malgrat la
bona actitud del Catalònia, el líder va tenir poques escletxes i es va
imposar, estant ja més prop de proclamar-se campió. El Cata, per la
seua part, no de forma matemàtica però si virtual estaria salvat. 

El líder Vilaseca no perdona a la Santa
Creu i ja acarona el títol

EL CATA NO VA PODER AMB UN RIVAL MOLT FERM

El Remolins-Bítem va
guanyar en el derbi contra el
Tortosa (3-2) i segueix amb
opcions en la lluita per la
promoció. 
Està a quatre punts del Je-
sús i Maria, equip al que ha
de visitar en dues jornades i
que diumenge es desplaça a
Tortosa.
Cal dir, del derbi a Bítem,

que al primer temps el Tor-
tosa va perdonar. Va tenir
fins a tres ocasions clares,
en un duel que tenia contro-
lat però que estava obert.

No obstant, va ser el R. Bí-
tem, qui aprofitant una inde-
cisió de Povill i d’un defensa,
va marcar l’1-0, obra de Jo-
el Crespo. El Tortosa es va
quedar amb deu per l’expul-
sió de Vilanova per ‘menys-
prear’ el col.legiat, poc
abans del descans. 
A la represa, els d’Hilario

van semblar afectats animi-
cament. I Joel Crespo, a la
sortida d’un córner, va mar-
car el 2-0. Els de Bítem, en
aquell moment, semblava
que podien golejar. Joel

Crespo, culminant amb qua-
litat una bona jugada de con-
traatac, va fer el hat-trick.
Però d’una golejada més
àmplia es va passar a un fi-
nal ajustat. 
Javi Asín va aconseguir el 3-
1 i, poc després, va fallar un
penal. Els locals havien cedit
la intensitat i el Tortosa que
va acabar crescut i en
temps afegit va marcar el 3-
2, gol de Gerard aprofitant
una indecisió del porter Ma-
nel Vizcarro. Els tres punts
es van quedar a Bítem.

El R. Bítem segueix lluitant per la segona plaça 
Un partit estrany, en què els locals van passar de dominar amb el 3-0 a patir en temps afegit

VICTÒRIA EN EL DERBI CONTRA EL TORTOSA 3-2

Aberto Cuenca i Dreiver fitxen amb el Jesús i Maria
EREN ELS FITXATGES QUE ANUNCIAVA MÉS EBRE. PODEN DEBUTAR DIUMENGE A TORTOSA (19H)

La plantilla del Jesús i Maria té dues incorporacions.

El traumatòleg Gerard Guinovart va tenir un reconeixement de la 
UE R. Bítem així com Juanjo Tomàs Vera, que, a més de que fou tècnic de molts equips

ebrencs, des de la seua professió també va ajudar quan se li demanava. 
Van fer el llançament d’honor.

Una acció del partit Catalònia-Vilaseca.
JESUS CARDONA

L’Alcanar va ser letal en els primers 12 minuts quan Adrià, amb
dos gols, i Romero, amb un, van decidir amb el 0-3. El Deltebre
va marcar amb gol de Manu, però els canareus, tot i baixar la in-
tensitat inicial, no van perdre el control del duel i a la represa van
sentenciar amb el segon gol de Romero. El partit no va tenir més
història i l’Alcanar que va sumar tres punts que ja confirmen la per-
manència, a més de demostrar que és un equip amb moltes més
possibilitats de les que ha ofert enguany, en una temporada inter-
mitent. Ara s’ha d’acabar aquesta i veure com quedarà la situació
per la propera. El Deltebre, per la seua part, segueix en zona de
descens i, ja minvat anímicament, ho té molt complicat, amb un
calendari poc favorable. Diumenge, visita el R. Bítem. 

EN ZONA DE DESCENS

L’Alcanar no dóna opció a un
Deltebre que s’ensorra (2-4)

Fouat, jugador del Tortosa,
va demanar la baixa per anar
al Pinell però la directiva ha co-
municat que no li donarà. I
aquesta setmana acaba el ter-
mini per a poder fitxar. 

Baixa mèdica
Albert Arnau va jugar diu-

menge a Bítem, estant de bai-
xa mèdica. Una confusió que,
en el cas de puntuar, hagués
suposat la derrota del Tortosa. 

Fouat no rebrà la
baixa

El Bot no es va presentar diumenge i, per tant, el Vilalba suma
els tres punts i és el primer equip ebrenc en assolir un ascens de
categoria. El seu mister, l’aldoverenc Robert Avinyó, molt satis-
fet,manifestava que “era l’objectiu i l’hem complert”.  

QUARTA CATALANA

El Vilalba de Robert ja és equip de Tercera
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ndubtablement sí, quan
em parlen d’infants que

practiquen esport sempre
em ve al cap el tema edu-
catiu i de valors. Tot i això,
acabo explicant que molts
cops em fa una mica de
ràbia que no s’aprofiti l’es-
port per arribar a totes les
tipologies i característi-
ques de nens.

Actualment,  la societat on
vivim fa que les persones
creixem envoltats en un

clima de desmotivació,
poca tolerància a la frus-
tració, excés de jocs vir-
tuals... Tot i així, encara
avui en dia el que realment
els interessa és l’esport
que practiquen. Són
capaços de tot per poder
anar a entrenar i participar
en la pròxima competició.
Per això, crec que s’ha
d’aprofitar aquesta motiva-
ció per poder ensenyar, a
través de la pràctica
esportiva, valors,  gestió
d’emocions i  comunica-
ció. Consistiria en pujar un
esglaó més i no solament
quedar-se en la part del
desenvolupament físic
que comporta l’activitat,
però per a això, cal una
orientació i formació.

En els últims anys s’ha
qüestionat i estudiat molt
la relació entre esport i
valors. Hi ha dues postu-
res ben diferenciades.
Per una banda, es defen-

sa la idea que l’esport
potencia certs valors
socials i personals. Alguns
d’aquests fan referència a:
treball d’equip, responsa-
bilitat, humilitat, generosi-
tat, respecte, ordre i higie-
ne, prendre decisions,
esforç...

Però, per l’altra, ens tro-
bem que molts cops conti-
nuem donant importància,
sobretot en l’etapa de for-
mació esportiva, al guan-
yar. En aquest cas la com-
petició es converteix en un
camp difícil on només es
buscarà vèncer l’altre al
preu que sigui. I és que
molts cops ens oblidem
que el més important és
participar, divertir-se i sen-
tir-se bé amb un mateix.
Aquí és on apareixen con-
travalors: agressivitat físi-
ca i verbal, irresponsabili-
tats, egoisme...
La manera d’aconseguir
una bona visió sobre la

transmissió de valors és
que cal que les persones
que envolten l’esport
assumeixin certes respon-
sabilitats:

Entrenadors i entrena-

dores. Han de tenir conei-
xements sobre com
ensenyar, a més, de què
ensenyar. Així, disposaran
d’eines per facilitar i acom-
panyar els esportistes en
la seva formació integral,
deixant de banda models
competitius clàssics degut
a la falta de formació
específica. Per això,
també serà important que
el club, l’escola o l’entitat
esportiva disposi de pro-
grames específics d’inter-
venció.

Família. L’actitud que
mostrin cap als entrena-
dors, àrbitres i propis nens
i nenes ha d’anar encami-
nada cap al respecte, el
reforç positiu, el compan-

yerisme i l’enfrontament
cap a la frustració. Totes
les actuacions que facin
referència a aquests
valors comportaran
models exemplars pels
xiquets. Un altre aspecte
relacionat amb aquestes
figures és la necessitat de
deixar de donar ordres o
excés d’aclariments durant
entrenaments i partits.
Han de deixar llibertat de
joc als esportistes perquè
desenvolupin les estratè-
gies per a la resolució de
conflictes i presa de deci-
sions d’una manera autò-
noma.

Esportistes en formació.

Si els dos punts anteriors
es duen a terme, els valors
conjuntament amb l’exer-
cici físic podran garantir
als joves esportistes una
vida més saludable i feliç.
Així, els aprenentatges
incorporats esportivament
des de la primera infància
serà aplicada en diverses
situacions de la vida.

Per tot l’esmenta’t anterior-
ment estic il·lusionada i

entusiasmada amb el nou
torneig de futbol patufets
que es realitza el 16 de
maig a Tortosa amb el nom
de Copa Valors. Us convi-
do a participar en aquest
campionat on es poten-
ciarà la part educativa i la
transmissió de valors des
del futbol. L’objectiu princi-
pal serà la diversió, acom-
panyada del respecte per
les regles del joc i els com-
panys, afavorint el diàleg i
la comunicació, coopera-
ció, resolució de conflictes
i, sobretot,  les relacions
socials i d’amistat.  

“Sortiu i divertiu-vos” 

I

La pregunta del lector per a Mònica 

“Creus que l’esport aporta valors als xiquets?”
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S'imaginen que la primera divisió d'Espanya tingués 30 equips i la segona 20. No
seria normal. I és que a nivell nacional passa el mateix; el 90% d'equips no volen la se-
gona divisió B perquè no és rendible. I hi ha clubs de Catalunya que no volen jugar a la
1a. Catalana perquè és deficitària i no es fa res per intentar que ho sigui menys. El fut-
bol modest cada cop té més problemes i menys afició mentre tot s’ho emporten els
de sempre: Barça, Madrid i companyia.
En aquest article demostraré que estem matant el futbol ebrenc, de la província i de

Catalunya. I mentrestant, la federació no fa res per canviar el mètode de les competicions. Aquest any s'-
ha donat un fet insòlit alfutbol d'aquesta província: les lligues de 4a. catalana de la zona de Tarragona, grups
24 i 25, han acabat el 29 de març i la passada va acabar l'1 de juliol. Per què? Molt fàcil. L'any passat hi
havien 29 equips; en aquesta 24. Si no es dóna un gir al futbol ebrenc, matarem entre tots el futbol de l'úl-
tima categoria, la quarta catalana. A les nostres terres, aquesta categoria es manté gràcies a set filials: Je-
sús i Maria, Jesús Catalònia, Ascó, Roquetenc, Remolins-Bítem, Camarles i Aldeana. I sort d'aquests dos
últims equips, que van entrar en competició com a nous conjunts, sinó la lliga hagués estat com la dels
grups de Tarragona. De tota manera, es va reduir un equip aquesta temporada enfront dels 17 de la pas-
sada, més els cinc menys dels grups 23 i 24 són un total de sis conjunts menys. Un total de 40 equips
estan competint a la demarcació a Quarta catalana davant els 53 de Tercera. ¿Saben a la temporada 79/80
quants equips hi havien a 2a regional, el que avui és la tercera catalana? 40 a Segona regional i 60 a la ter-
cera regional avui Quarta catalana. O sigui, abans si era normal que la última categoria tingués més grups,
més equips. Ara el món és al reves. Més equips en la Tercera catalana que a la Quarta en la nostra provín-
cia i això comporta que cada any hi hagi menys clubs. Benifallet, Torre Espanyol, Muntells, Tivissa, Rasque-
ra, la Fatarella, Reguers, Miravet, Masdenverge i Aldover en les deu últimes temporades s'han quedat sen-
se futbol i si comptem els filials desapareguts, Gandesa, Ulldecona, Ametlla, Rapitenca, Sant Jaume,
Deltebre, Amposta més els clubs Venus i Atlas, són un total de 21 desapareguts en deu anys de competi-
cions. Una barbaritat. Si seguim igual, d'aquí a vint anys, a aquest pas, no existiran ni l'Amposta, el Torto-
sa, Ascó o Rapitenca. Per a mi el tema és molt preocupant i la federació segueix sense moure fitxa. En la
temporada 84/85 i va haver una gran reestructuració del futbol a Catalunya. Va néixer, sent només provin-
cial, el que avui coneixem com la 2a catalana, abans 1a regional. Fins a un any abans, aquesta categoria
englobava equips de Barcelona i de Tarragona. La 2a. regional, avui 3a catalana, a la provincia, era de dos
grups i la 4a. catalana, llavors tercera regional, era de quatre. Això era el normal, amb la qual cosa la lliga
hauria d'estar composada per una Segona catalana d'un grup, dues de tercera catalana, no tres com ara,
i tres quarta catalana perquè l'última categoria tingui més nivell. No desapareixerien més equips, no aca-
barien les competicions a Setmana Santa i, a la vegada, la Tercera catalana tindria més nivell. Però clar,
això portaria cua, ja que un grup de Tercera catalana ebrenca hauria d'estar barrejat amb conjunts de Ta-
rragona. Solució? Molt fàcil, que desaparegui la Quarta catalana amb la qual cosa canviarien totes les com-
peticions. Si no, dins de trenta anys la meitat de clubs desapareixeran. Els ho asseguro. Aquest article no
sé si servirà molt. La federació no té moltes ganes de canviar res, però jo sé que 21 clubs amateurs han
desaparegut i es que la Quarta catalana està mal dissenyada. El futbol ebrenc cada cop té menys espec-
tadors als camps, i a sobre la federació no fa res per ressuscitar les competicions i donar un nou aire al
futbol català de Tarragona i de les Terres ebrenques. Repeteixo: 21 clubs amateurs han desaparegut. Igual
d'aquí a cent anys la televisió, Madrid, Barça i la tecnologia s'hauran carregat el futbol ebrenc.
PRIMERA CATALANA - AMPOSTA, BESTIAL. 22 últimes jornades, només dues derrotes i aquestes

per la mínima i només en 4 jornades, aquest any, no ha marcat. Què espera el president a fer oficial la re-
novació de Teixidó?. Rapitenca, 4 últimes jornades només una victòria. Va rebre un fort correctiu (3-0) da-
vant d'un Balaguer que va fer la seva millor primera part a casa. Cal destacar que els recents incorporats,
Moha i Ferreres, van fer un gran partit, els millors rapitencs en aquesta jornada.
SEGONA CATALANA - JESÚS I MARIA I REMOLINS- BITEM, LA LLIGA SEGUEIX VIVA. Aquest Vi-

laseca cada setmana demostra el seu poder. Ni al camp petit del Catalònia va cedir. Només dos partits
perduts, un d'ells per dictamen de la federació i només 19 gols en contra. A Bítem somien que el Jesus i
Maria ensopegarà a Tortosa. És possible. L'equip d’Hilario, des de la seva arribada, només ha guanyat tres
equips, situats en les últimes posicions: Cambrils, Sant Pere i Deltebre. Els altres quatre partits, quatre de-
rrotes. R-Bítem, va empatar a Tortosa i va guanyar-li a casa, diumenge, 3-2. Resultat fictici ja que fins al mi-
nut 84 era 3-0. Ampolla, va fer un pas de gegant. La mà de Jordi Rojas ja es nota davant d'un Gandesa
que després d’una bona ratxa de resultats ara té la pàjara de cinc jornades sense guanyar. La Cava impa-
rable, perdia 2-1 i va remuntar amb cinc gols. 11 últimes jornades, només una derrota i un empat, la res-
ta tot victòries. Camarles no va tenir el seu dia. Primera part per oblidar i a la segona, l'àrbitre, que era de
Tarragona, li va complicar la vida a Bartolo. Alcanar, al minut 12 guanyava 0-3 a Deltebre. Romerito i Adrià
es van repartir els gols com si fossin caramels. Sort que va perdre el Cambrils però el Camarles necessi-
tarà molta sort per salvar la categoria en els últims partits. Ull, dins de dues jornades, el Remolins-Bítem la
pot armar. Juga al camp del Jesús i Maria i aquest equip té dos partits molt difícils perquè abans visitarà
el Tortosa. La lliga està viva en la lluita per la segona plaça. 
TERCERA CATALANA - L’Ulldecona va guanyar a Godall patint. Santa Bàrbara, a la primera part no va

tirar ni un xut a la porteria del Ginestar. Això si, a la segona, cada vegada que arribava fou gol. Al minut 78,
perdia 1-0. Els equips no és que no estiguin fins; aguantar tota la temporada no és fàcil. Aquest any, el can-
vi és constant en les dues primeres places. Des Godall diuen: "nosaltres només volem fer la promoció. S'a-
comiaden de l'ascens Batea, Roquetenc i Perelló. Sis equips tenen possibilitats: Santa Bàrbara i Ulldecona
parteixen com favorits amb permís del Aldeana que no ha dit l'última paraula i a més té un calendari, a prio-
ri, assequible. Flix fa vuit jornades consecutives que guanya. El seu mister no em vol dir que els dóna a
aquesta jugadors. Corbera i Godall donaran salsa fins l'última jornada. D'aquí a tres, partit de dos equips
implicats al descens: Ginestar-Pinell amb dos veterans a la banqueta; Àngel Guiu i Morales. Aquest diven-
dres el Santa Barbara pot ser el nou líder si guanya a Batea, partit que promet ser d'alta tensió. Candidats
clars: Ulldecona, Santa Bàrbara, Aldeana, perquè tenen equips potents, i no es pot descartar al Godall i a
un Flix que està embalat. I ha d'anar al camp del S. Bàrbara. Diumenge, Bartoli tornarà a Alcanar. La me-
va pregunta és: ¿tots els jugadors del seu exequip, el saludaran?. 

21 clubs desapareguts al futbol ebrenc, en 10 anys

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

AIXÍ POT QUEDAR CLASSIFICACIÓ JORNADA 34: Ulldecona 67, S. Bàrbara 65, Aldeana 64, Flix
62, Corbera 62 i Godall 62.
QUI ÉS L'EQUIP PITJOR D'ESPANYA?. Si a vostès els preguntés quin equip en categoria d'amateur

ha rebut més gols d'Espanya no ho adivinarien. Dirien 100, 150, 200... A la Comunitat Valenciana no hi ha
Quarta catalana, l'última categoria és la Segona regional que s'equipara a la tercera catalana. Milita un club:
Sueca United Football que és cuer i que no ha guanyat ni un partit. Només ha marcat vuit gols i n’ha rebut
un total de 474 gols. I fa tres setmanes va perdre a casa per 0-43. O sigui, cada dos minuts un gol. El Sue-
ca United està considerat com un dels pitjors equips de l'Estat. Sinó del món. En acabar la temporada
2011/2012, el Sueca United havia disputat 314 Partits oficials, en els que havia marcat 125 gols i n'ha-
via rebut 2.830. A la seua història sols ha guanyat en 3 partits oficials: el Sueca United és un club valencià
que es va fundar com un tribut a la música britànica independent, especialment, el Manchester dels 80.
Tots els jugadors respecten les normes del club, que és signar el protocol de Kyoto i treballar per l'urba-
nisme verd. El seu lema, futbol independent, els ha portat a no fer pagar a ningú per entrar al camp, i que
els seus jugadors estiguin més per la tasca de la música i de formar un grup que pel futbol. És un equip,   
però mai ha ocupat les portades dels diaris esportius. El Sueca United FC no té res a veure amb milions,
ni grans titulars. Fundat el 2001 per Pau Codina (que a més és president, entrenador i jugador), el club té
altres ambicions. "Vaig començar jugant al Montanejos, però no compartia la manera d'enfocar el futbol,   i
vaig decidir fundar un equip que permetés federar a la gent que habitualment no té oportunitat de fer-ho.
Volíem fer un futbol independent, fora del circuit econòmic. I grups com The Stone Roses o Happy Mon-
days van començar sense signar un contracte discogràfic. Feien les coses per amistat. Aquesta idea m'a-
gradava, perquè el So Madchester va coincidir amb la meva adolescència i em va marcar a nivell musical",
deia Pau.
PODEM CANVIAR EL MÓN. Un servidor només ha corregut 1 marató en la seva vida amb un temps

discret 4 h 36 minuts. Aquest diumenge vaig anar a veure la cursa que passava prop de casa meva, amb
el meu fill Quim de 7 anys. I li vaig dir a la meva dona, "ens vam posar de voluntaris a repartir ampolles d'ai-
gua als corredors”. Quina millor educaió per a un fill que d'ajudar als demés. Tinc un amic de gimnàs que
dóna classes a una presó de dones, de matemàtiques. I ell em diu que quan surt d'allí valora més la vida.
Si tot ésser humà donéssim al mes una mitja hora de voluntariat, canviaríem el món.

-El partit M. Nova-Ulldecona
s’ha avançat i es jugarà demà
divendres a les 18 hores. 

-Demà divendres també es dis-
puta el partit que manca per
actualitzar la competició. El

Batea rebrà el S.Bàrbara (11.30
h). Els planers, en el cas de
guanyar, es posarien líders, a

manca de 5 jornades. 

TERCERA CATALANA

UN ALTRE CAS CALAFAT. EN AQUEST, NO REBRÀ LA BAIXA

Es la darrera setmana per a fitxar. El Pinell fa uns 15 dies es va interessar per
Fouat, jugador que ja va estar al club pinellà i que interessa com a reforç per
evitar el descens. El president del Tortosa, Arturo Llorca, ha informat aquesta
setmana que no se li donarà la baixa. El jugador, que diumenge no va ser con-
vocat en no entrenar la setmana anterior, desitja marxar. Però no podrà fer-ho.
La directiva té els seus motius i no hi ha marge perquè el termini acaba. 

La Sénia va passar per sobre un
Campredó que no va entrar en el
partit i que quan va poder fer-ho, a
l’inici de la represa, es va trobar
amb un contraatac letal dels locals
que va suposar el 2-0. A la primera
meitat, els seniencs, amb un joc
fluid, ja van dominar i van tenir més
opcions. Ivan va fer l’1-0. El 2-0, de
Pau, va sentenciar. Amado, hipe-
ractiu, i Ramon (p) van completar el
resultat. Gran partit senienc.

El Flix va guanyar a Batea i, a la
categoria, ja signa una ratxa històri-
ca amb vuit victòries seguides.
Està en un moment carregat de
confiança. El Batea, irregular, es va
avançar en el marcador en dues
ocasions però els flixancos van
remuntar. Primer empatava Joan
Porta, el gol d’Agustí i després, ja
avançada la represa, Esteve i Porta
capgiraven el segon gol d’Agustí. El
Flix pot somiar en l’asens. 

BATEA-FLIX 2-3

El S. Bàrbara es va refer de la derro-
ta al Pinell guanyant al camp d’un
Ginestar que no va merèixer el resul-
tat. Els locals van estar ben posats i
es van avançar amb gol d’Arnau
(55’). Van tenir fins a tres ocasions.
Però van perdonar i el Santa, en els
darrer quart, va remuntar amb dos
gols de Gilabert i un de Nico. Gran
pas dels planers mentre el Ginestar
no surt de la zona de descens. 

Perelló i Roquetenc s’enfrontaven
en un partit en el que tots dos cre-
maven els darreres cartutxos per
enganxar-se a les primeres places.
I l’empat no va satisfer a ningú, ja
que es queden ara a sis i set punts
de la segona plaça. El partit va ser
intens i molt físic. Magí avançava al
Perelló però Ferran va empatar. Els
locals es van quedar amb deu. 

L’Ulldecona va ser molt superior
durant el primer temps, quan es
va avançar -Pau i gran gol de
Santi-. I va tenir altres ocasions
per decidir. El Godall, que va tenir
la seua a poc del descans, li va
costar molt entrar en partit. A la
represa, tot va canviar. Els goda-
llencs van fer el 2-1 i van crear
altres oportunitats. L’Ulldecona
va patir. Empat al liderat.

ULLDECONA-GODALL 2-1

L’Aldeana va encarrilar el partit aviat
(14’) amb gols d’Insa. El Corbera no
va entrar en situació tot i que amb el
2-0 va tenir dues ocasions claríssi-
mes. Però no va marcar i si que va
fer-ho Rallo a la vora del descans. La
represa fou, en general, molt trava-
da. Alegre va marcar el 4-0 ja al final.
El Corbera va veure frenada la ratxa.
Tots dos equips, empatats a punts,
a dos del líders.

ALDEANA-CORBERA 4-0

Parra, tècnic de l’Alcanar B, fa setmanes
que creu amb el seu equip i amb les possi-
bilitats de permanència, malgrat la situació
complicada. Aquest missatge es trasllada
als jugadors que han guanyat dos partits
seguits i que s’aferren a les opcions.
Diumenge va remuntar a la segona meita-
ta, contra una Ametlla que no s’allunya de
la zona de descens. De l’1-2 de Pepe, es
va passar al 4-2 en una reacció heroïca. 

L’Horta feia cinc jornades que no pun-
tuava. I el partit contra el Móra la Nova
era a cara o creu. No podia fallar per
no veure’s compromés en el descens.
I no va fer-ho en un partit en el que va
jugar amb més intensitat i va tenir més
opcions però en el que va haver de
patir fins el 75, quan Alejandro va fer el
gol. Victòria tan agònica com necessà-
ria. Dissabte, partit clau a l’Ametlla.  

El Sant Jaume va empatar i va trobar
premi al seu treball, malgrat la seua
situació. Els visitants van avançar-se
amb gol de Yelti, de penal, i semblava
que podien encarrilar el duel. Però es
van acomodar i el St Jaume, amb
orgull, va empatar a la represa. El Pinell
necessitava més. 

Empat en el liderat Triomf amb doble valor El Flix, 8 de 8

GINESTAR- S BÀRBARA 1-3

Qui perdona...

PERELLÓ-ROQUETENC 1-1

No satisfà
LA SÉNIA-CAMPREDÓ 4-0

Gran la Sénia

ALCANAR B-AMETLLA 4-2

L’Alcanar vol salvar-se

HORTA-M. NOVA 1-0

Tres punts d’or ST JAUME-PINELL 1-1

Reacció amb orgull 

El Pinell vol fitxar a Fouat
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Selu (la Cava)

Maikel (Ampolla)       Manolo Puig (Tortosa)       

Sam (Rapitenca)    Barceló (Gandesa)            
Barrufet (Amposta)   

Sergi Callau (Deltebre)                Toni (Catalònia) 
Toni Calafat (J. i Maria)  

Joel Crespo (R Bitem)          Adrià (Alcanar)

C Gilabert (S. Bàrbara)     Amado (la Sénia)
Gerard Curto (Alcanar B)

Òscar Insa (Aldeana)     Bernat (Ginestar)

Porta (Flix)        Òscar  Gómez (Pinell)

Dani  (Ulldecona)          
Robert (Perelló)    Gerard (Horta)

Lucero (Roquetenc)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

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

18
16
15
14
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
7
6
6
6
5
4
4
3
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: CF Santa Bàrbara

El primer equip del CF S. Bàrbara té opcions d’ascens i pot tornar a la Segona Catalana des-
prés de 14 temporades sense estar en aquesta categoria. El juvenil té possibilitats de pujar a
Preferent, està disputant el play off final. L’infantil va quedar campió del seu grup i les fèmines,
subcampiones. En aquest club es respira un gran moment futbolístic.

Top secret
ENTRENADORS ESTRANYS? Diumenge li vaig

dir a Paco Callarisa que tirés una foto del Godall i de
l’Ulldecona. I la sorpresa fou que cap míster va voler
sortir. Ni el senyor Pau, ni Don Pedro. No és que si-
guin estranys. Només són especials i estaven con-
centrats amb el partit. La meua pregunta: si se'ls do-
nés 1000 euros, sortirien a la foto o no?. Els dos no
tenen whatssap. Pedro Garcia ha entrenat a Ulldeco-
na, en dues etapes, al Godall i també a la Sénia. 
QUIN ÉS L'EQUIP DE MÉS ESTRELLES D'A-

QUESTA COMARCA?. En l'equip de veterans del
Tortosa juguen autèntiques figures que han estat
història en el futbol ebrenc: Fabregat, Morales,
Otero, Harry, Descarrega, Margalef, entre tants, a
més de Carlos Blanch, Kiko Margalef, Nando,
Crespo, Videllet, Grifoll, Carlos Garcia, Pellicer, Na-
cho Pérez.... La meva pregunta: ¿què farien
aquests jugadors si estessin a 4a. Catalana? Se-
gur que no quedarien els últims. ¿Per què no s'ani-
men i donen la noticia bomba de jugar a en aques-
ta categoria?. De moment, no volen competir a
4a. catalana; només volen jugar i jugar. Segons
m'expliquen, s'ho passen molt bé.

NACHO OROZCO (CATALÒNIA)

És dels veterans del nostre futbol, amb 40 anys.
Casat, feliç, té la il.lusió d’un nen. Gran actitud i

gran carisma, sempre preparat quan se’l reclama.
És l’ànima del vestidor i un jugador ben conside-
rat per tots els companys que té i ha tingut.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

74
67
55
46
42
31
27
27
21
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
David Callarisa
Jonatan Llorach
Diego Becerra
Barrufet
Aleix Iniesta
Cristopher

55
52
46
44
35
35
32
23
18
15
15

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
Raül Istoc
Gerard Verge
Toño Gimenez
Agus Ojeda
Vilarroya

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

58
51
49
35
28
24
23
22
20
17
17

P

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

75
60
39
31
29
29
24
24
23
21
20

P

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

49
49
46
45
40
37
33
31
15
15
15

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 Pasto

73
54
46
33
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
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Felipe
Samu
Abraham Navarro
Leo Sosa
Quim Esteban
Joseph Ongola

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

P.

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

54
49
43
39
34
31
31
20
20
18
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
Jose Mari 
Raul González
Jesús Ferreres
Julio Pardo
Nico Diaz

80
65
49
36
33
31
29
19
16
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

70
41
39
38
28
28
25
22
22
18
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

93
82
34
29
26
22
22
19
17
16
13

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

64
58
38
35
34
33
30
24
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 Bartolomé
Enric Ubalde
Emili

60
59
57
44
32
29
29
18
13
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

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

43
39
37
35
32
24
21
19
19
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Curto
Andreu Queralt
Oriol Queralt
Jordi Fibla
Ricard Reverté
Moha Goucghmti
Pau Morralla
Eric Segarra
Pau Gonzalez
Ionut
Tomaquet

78
49
36
34
31
28
24
17
16
16
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

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

66
58
50
42
40
31
27
24
14
14
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

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

59
56
39
34
34
33
26
23
22
15
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº
Kiko
Agustí Fornos
Jordi Vilanova
Eloi Almestoy
Miquel Adrià
Abel Maijó
Joan Aubanell
Cristian Vallés
Enric Sunyé
Adrià Sunyé
Jordi Calvo

87
57
56
45
34
27
22
21
20
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Carlos Roca
Edgar Montserrat
Jaume Cortiella
Ramon Zaragoza
Òscar Camarero
Joel Rodríguez
Moha
Vasconcellos
Julio Freire
Didac Laboria

43
38
38
33
32
27
24
22
21
20
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

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

70
53
48
48
39
34
25
23
22
19
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Yurit
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Joan Mani
Andreu Peral
Raul Carrasco
Porta
Andreu Carranza
Joel Calvillo
Edu Usall
Albert Saltor

88
77
40
37
32
30
21
18
15
14
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
Nº P.

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

64
62
50
32
30
30
27
24
16
15
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Marius
Àlex Ramos
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Cana
Joan Labèrnia
Robert Altadill
Carlos Querol

79
61
61
50
42
22
18
12
11
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº P. JUGADORNº

José Vicens 
Gerard Alcoverro
Sergi Rodríguez
Salva Clua
Joan Esmel
Davis Bes
Carlos Montesó
Pau Cortiella
Ernest Asensio
Guillem Aubanell
Àlex Martínez

52
34
29
28
25
24
23
19
18
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

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

59
51
37
35
30
21
20
19
19
16
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
Nº P.
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«»

Neix un 1987. Es forma
com a jugador a la penya
Gèlida de la seva pobla-
ció, Amposta, i després
passa al futbol base. Fran
Artiga se l’emporta al
Nàstic juvenil de Lliga
Nacional juntament amb
Miguel Reverté i Pitarque.
Torna a l'Amposta i, des-
prés d'una gran tempora-
da a Tercera divisió, el
fitxa el Lleida de Segona
B. Va ser un mal any, amb
moltes adversitats. Torna
al seu equip de tota la
vida i en aquesta campan-
ya bat el seu rècord gole-
jador amb 22 dianes, fins
ara. Jugador que destaca
per la seva velocitat, que
és un crac dins del camp i
un tros de pa fora d’ell.

Pregunta: De petit, vas
millorar amb diversos entre-
nadors al futbol base?
Resposta: Sí, era molt
egoista amb la pilota. Però
em van fer canviar. Si efec-
tuava més de cinc tocs, em
posaven a la banqueta. I lla-
vors vaig començar a pensar
més amb equip.
P: Després d’un gran any a
Amposta, et fitxa el Lleida.
Per què no vas triomfar?
R: Van ser moltes les adver-
sitats. Jo era dels joves i al
principi de temporada l'entre-
nador va portar cinc jugadors
nous i no em va donar l'opor-
tunitat. A més, les lesions no
em van acompanyar. Però
vaig apendre molt.  Saber

gestionar totes les situacions
que es presenten com a fut-
bolista i saber el que era
patir, em va fer fort.
P: Diuen que és bo perdre
per després guanyar?
R: En tots els ambits. Si
guanyes, no veus els errors i
si perds pots rectificar mol-
tes coses. Jo crec que de
vegades és positiu.
P: Vas jugar contra Messi, al
camp de l'Amposta? 
R: Sí, quan era aleví. Ell va
fer dos gols. També em vaig
enfrontar a Àngel Rangel a
Anglaterra, quan vaig estar
fent una prova en aquest país
el 2010. Però al final no vaig
encaixar en el perfil de juga-
dor que buscaven. No obs-
tant, he de dir que el futbol
anglès m'agrada pel seu físic
i per com es juga al contraa-
tac.
P: Dos entrenadors?
R: Jordi Fabregat, exigent, i
Teixidó, flexible.
P: Tenies por a l’arribada de
Teixidó?
R: Era un canvi important.
Deien que era defensiu...i
mira, tot el contrari. Som el
segon equip més golejador.
Ara, he de destacar a
Teixidó. Està molt a sobre i
ens ajuda. Després d'un par-
tit, ens crida un dilluns per
saber com estem per donar-
nos consells.
P: Tens més facetes esporti-
ves...
R: Sí, a més de jugar amb el
primer equip, entreno l’aleví
de Preferent i col.laboro amb

Ferran Simó, en la tecnifica-
ció de l’Ampolla.
P: Què t’ha aportat entrenar
els alevins?
R: M'han fet gran com a per-
sona, ells em transmeten la
innocència d'un nen petit i jo
els transmeto l'experiència
dels grans. El millor és que
ho posen a la practica com si
dins el camp fossin adults,
tenen màgia.
P: Per què és tant critica i
exigent l'afició de l'Amposta?
R: És com la del Barça, mai
està del tot contenta, encara
que guanyem. Fins i tot em
coneixo totes les veus dels
aficionats... això si, quan ani-
men, són únics. Els millors. 
P: Et consideres ben pagat a
Amposta?
R: Més que ben pagat o no,
de vegades em sento poc
valorat. Però bé, igual són
manies meves.
P: Un moment dur?

R: La mort de Pitarque. Vam
passar molts moments junts,
érem grans amics. Després
de la seva mort, el primer
partit va ser contra la Pobla.
Estava a la banqueta i la pri-
mera pilota que vaig tocar,
vaig fer gol. Li ho vaig dedi-
car a ell. A cada gol que
marco penso amb ell.
P: Qui és el teu crític més
dur?
R: La meva núvia Betlen.
Sinó he estat bé en un partit,
m'ho diu. 
Només sortir del vestidor ja
em comenta el que ha vist bé
o no. A més, ella és la meva
nutricionista, té cura de la
meua alimentació.
P: Coses que t'agradaria fer
més en els entrenaments.
R: Com he dit, Teixidó està
molt a sobre i ens ajuda.
Parla molt. I això és bo. Crec
que és el que més manca en
el futbol amateur. Gestionar

les emocions, davant de par-
tits complicats, per exemple.
P: Com el partit de l'última
jornada de la temporada pas-
sada, on us jugàveu el des-
cens?
R: Va ser dels partits que
vaig sortir mes nerviós, em
vaig esgotar de tant de
córrer. Em van canviar, no
podia més. Va marcar Miguel
Reverté i cal dir que va ser un
gran dia, molt emotiu. 
P: Un marcatge dur?
R: Contra l'Espanyol B, em
va marcar Victor Ruiz, ara al
Vila-real, no em va deixar pas-
sar ni una pilota.
P: Portes bé estar a la ban-
queta, quan has d’estar-hi?
R: A ningú li agrada, però
sóc disciplinat i accepto les
decisions de l'entrenador per-
què ell sempre pensa el
millor per a l'equip. 
P: O sigui, tu ets un bon noi...
R: Diuen que tinc un bon
caràcter però quan surto al
camp em transformo.
Sempre sent noble, però em
motivo molt jugant contra un
rival.
P: La teva vida no ha estat
fàcil?
R: Bé, moments bons i altres
que no ho són tant. Com
tots. Vaig tenir una operació
molt delicada i va ser una
etapa delicada. La mort de
Pitarque...ja ho he comentat
abans, va marcar molt. Però
bé tinc a la meua xicota, la
família i també amics. No em
puc queixar. 
P: El millor àrbitre

R: Crespo, quan el veus et
mereix un respecte.
P: Si només xiulessin dones?
R: Potser hi haurien menys
targetes...potser serien més
tolerants.
P: Com ho portes quan
perds?
R: Em dura el cabreig uns
quants dies. Segons la meva
xicota, tota la setmana.
P: Dorms malament després
dels partits...
R: Dormo malament quan
perdo i dormo malament
quan guanyo, per l’excitació. 
P: Ets un apassionat extre-
mat del futbol?
R: Amb dir-te que el meu gos
es diu Van Nistelrooy, la
meva vida és el futbol.
P: Un somni?
R: Jugar a l'estranger.
P: Quantes ofertes tens per
a la propera temporada?
R: Cap, de moment.
P: Què en penses de la vida?
R: Que som uns privilegiats.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: JOSEP BECERRA, JUGADOR CF AMPOSTA

PROPERA SETMANA: 

CHEMA

3 «Cada gol que marco li dedico a Pitarque»
PICHIGOL
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PRÒXIMA JORNADA  
divendres  

la Galera-Vilalba (17h)

Catalònia-Arnes (16h)

dissabte  

R. Bítem-Xerta (17h)

Tivenys-Olimpic (17h)

Aldeana-Ebre E (18h)

Roquetenc-J i Maria (16.30h)

diumenge 

Camarles-Benissanet (17h)

Bot-Ascó (17h)

RESULTATS

27a jornada 4a catalana 

J i Maria-Xerta    3-1

Olimpic-Rem Bítem    3-0

Ebre E-Tivenys    3-2

Benissanet-Aldeana      sus

Ascó-Camarles  5-0

Vilalba-Bot 3-0

Arnes-la Galera         sus

Roquetenc-Catalònia    0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba           27     81 31 63

2. Ascó             26 72 31 60

3. Olimpic           27    77 27 59

4. Jesús i Maria   26 60 38 49

5. Roquetenc      26 51 36 43

6. Arnes            26 53 41 42

7. Catalònia        27 55 48 40

8. Rem. Bítem     27 40 42 37

9. Aldeana          26 47 68 33

10. la Galera      26 31 37 31

11. Tivenys        27 67 89 29

12. Bot             26 48 66 29

13. Ebre Escola  27 39 62 29

14. Benissanet    26 38 69 22

15. Xerta            27 45 92 20

16. Camarles       26 49 79 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa E-Fonsanta 

(dissa 18.15h)

Pardinyes-Palleja

Cerdanyola-Santpedor

S Quirze-At Prat

Llerona-Guineueta

S. Gabriel-Bonaire

Sabadell-S Pere

La Roca-S. Eugenia

RESULTATS

27a jornada 

S. Eugenia-Fontsanta 2-2

Palleja-Tortosa E 2-0

Santpedor-Pardinyes 1-2

At Prat-Cerdanyola    0-1

Guineueta-S Quirze    2-2

Bonaire-Llerona  3-0

S. Pere-S Gabriel     1-2

la Roca-Sabadell    3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 79 42 59

2. Palleja 57 22 57

3. Cerdanyola 61 22 54

4. Pardinyes 66 54 50

5. S. Gabriel 56 33 49

6. S. Pere 71 39 49

7. Sabadell 58 31 48

8. At Prat 66 41 43

9. Fontsanta 47 50 37

10. S Eugenia 57 62 36

11. Tortosa Ebre 47 51 28

12. Guineueta 35 76 23

13. S Quirze 34 70 20

14. Santpedor 46 82 19

15. Bonaire 37 70 19

16. Llerona 37 109 8

Femení. Preferent

COPA PRIMAVERA 
Grup1

Alcanar-R Bítem  sus

Tortosa E descansa

Grup 2

Aldeana-Gandesa 1-2

Horta, descansava

Grup 3

Ginestar-S Bàrbara 1-4

Olimpic descansa

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 

(02-5)

la Sénia-Catalònia

J i Maria-Perelló

Ulldecona-Canareu

Roquetenc-Amposta

Alcanar, descansa

Rapitenca-Tortosa

Vinaròs-Aldeana

RESULTATS

22a jornada 

J. i Maria-Alcanar 1-4

Amposta-Ulldecona  1-5

Canareu-Vinaròs 1-2

Tortosa-Aldeana 1-2

Rapitenca-Perelló  2-2

Catalònia-Roquetenc 1-4

La Sénia, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 83 25 60

2. Alcanar 96 37 56

3. Amposta 76 32 49

4. Rapitenca 59 37 44

5. Roquetenc 47 40 35

6. Ulldecona 52 50 34

7. Tortosa 68 54 33

8. Catalònia 53 64 32

9. la Sénia 56 78 26

10. Perelló 42 66 25

11. J i Maria 35 51 24

12. Vinaròs 42 44 23

13. Canareu 30 56 14

Veterans

«»

PRÒXIMA JORNADA 
divendres

Móra Nova-Ulldecona (18h)
dissabte 

Ametlla-Horta (18h)
diumenge 

Pinell-Roquetenc (17.15h)
Ginestar-St. Jaume (17.15h)
Campredó-S. Bàrbara (17.15h)

Flix-la Sénia (17h)
Corbera-Batea (17h)
Godall-Aldeana (18h)
Alcanar-Perelló (20 h)

RESULTATS

29a jornada, Tercera catalana  

Perelló-Roquetenc 1-1

S. Jaume-Pinell 1-1

Ginestar-S. Bàrbara 1-3

la Sénia-Campredó 4-0

Batea-Flix 2-3

Aldeana-Corbera 4-0

Ulldecona-Godall 2-1

Horta-Móra Nova 1-0

Alcanar-Ametlla 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ulldecona 29 60 33 54

2. Godall 29 71 40 54

3. S. Bàrbara 28 73 47 53

4. Aldeana 29 61 32 52

5. Corbera 29 62 39 52

6. Flix 29 52 39 51

7. Perelló 29 40 31 48

8. Roquetenc 29 54 34 47

9. Batea 28 60 43 47

10. la Sénia 29 56 47 42

11. Móra Nova 29 38 32 40

12. Campredó 29 41 51 33

13. Horta 29 40 55 32

14. Ametlla 29 35 51 31

15. Pinell 29 40 58 30

16. Ginestar 29 50 78 26

17. Alcanar 29 33 67 25

18. St Jaume 29 201091 11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
divendres 

SP i SP-Cambrils (12h)
dissabte 

Gandesa-Camarles (17.30h)
C Clar-Ampolla (17h)

diumenge 
Vilaseca-Alcanar (18.30h)
la Cava-Catalònia (16.30h)
Roda Berà-Tancat (17h)
Valls-Canonja (16.30h)
Tortosa-J i Maria (19h)
R. Bítem-Deltebre (17h)

RESULTATS

29a jornada, Segona catalana

Deltebre-Alcanar 2-4

Catalònia-Vilaseca 1-3

Tancat-la Cava 2-5

Camarles-R Berà 1-4

Ampolla-Gandesa 3-1

Canonja-C Clar 3-0

Cambrils-Valls 1-2

J i Maria-SP i SP 3-0

R Bítem-Tortosa 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 29 81 19 73

2. J i Maria 29 66 27 63

3. Rem. Bítem 29 80 27 59

4. Canonja 29 54 36 52

5. Gandesa 29 49 35 50

6. la Cava 29 53 39 49

7. Valls 29 44 36 46

8. Tortosa 29 63 34 46

9. Roda Berà 29 41 37 44

10. Alcanar 29 57 37 43

11. Catalònia 29 41 40 41

12. Ampolla 29 37 55 34

13. Camarles 29 40 60 30

14. Cambrils 29 31 61 29

15. Deltebre 29 26 59 24

16. Tancat 29 30 89 22

17. SP i SP 29 27 83 18

18. C Clar 29 28 74 15

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va guanyar la
Muntanyesa (3-1) i, a

manca de tres jornades, és
líder i ja ha assegurat la
promoció d’ascens. 

Promoció
PRÒXIMA JORNADA 
Sabadell-Masnou

Vilafranca-Castelldefels
Palamós-Figueres
Prat-Terrassa

P. Mafumet-Vilassar
Rubí-Martinenc
Europa-Manlleu

Peralada-Santfeliuenc
Muntanyesa-Cerdanyola

Ascó-Gavà (dissabte 20 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 35 19 9 7 56 33 66
2. P. Mafumet 35 19 8 8 49 27 65
3. Europa 35 16 11 8 44 30 59
4. Prat 35 14 13 8 46 31 55
5. Terrassa 35 15 10 10 52 38 55
6. Vilafranca 35 15 8 12 50 52 53
7. Rubí 35 14 11 10 44 35 53
8. Figueres 35 15 7 13 42 42 52
9. Muntanyesa 35 13 9 13 38 33 48
10. Palamós 35 13 9 13 50 49 48
11. Masnou 35 12 12 11 36 43 48
12, Cerdanyola 35 11 13 11 41 40 46
13. Gavà 35 14 2 19 36 50 44
14. Peralada 35 11 10 14 36 47 43
15. Sabadell 35 10 13 12 41 42 43
16. Manlleu 35 10 12 13 48 48 42
17. Santfeliuenc 35 9 11 15 36 47 38
18. Martinenc 35 9 9 17 47 64 36
19. Castelldefels 35 8 10 17 33 43 34
20. Vilassar 35 6 7 22 26 57 25

Tercera divisió RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió

Gavà-Masnou 0-3
Castelldefels-Sabadell 1-2
Figueres-Vilafranca 2-4
Terrassa-Palamós 2-1
Vilassar-Prat 1-1
Martinenc-P. Mafumet 1-4
Manlleu-Rubí 2-1
Santfeliuenc-Europa 1-3
Cerdanyola-Peralada 3-3
Ascó-Muntanyesa 3-1

PRÒXIMA JORNADA 
Catllar-J 25 Setiembre

Amposta-Morell (17h)

Lleida-Reddis

Vilanova-Torredembarra

Torreforta-Viladecans

S. Ildefons-Almacelles

Rapitenca-Tàrrega (diu 12h)

Mollerussa-Balaguer

Igualada-Santboià

RESULTATS

29a jornada, Primera catalana

Santboià-J 25 Setiembre 3-1

Morell-Catllar 2-0

Reddis-Amposta 1-2

Torredem.-Lleida 1-1

Viladecans-Vilanova 3-1

Almacelles-Torreforta 1-1

Tàrrega-St. Ildefons 1-0

Balaguer-Rapitenca 3-0

Igualada-Mollerussa 3-1

Primera catalana

L’ASCÓ HA FET HISTÒRIA: jugarà una promoció d’ascens a la Segona B. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 29 63 27 60

2. Morell 29 42 33 58

3. Catllar 29 44 35 54

4. Amposta 29 52 37 46

5. S. Ildefons 29 45 36 43

6. Reddis 29 39 30 41

7. Balaguer 29 38 33 41

8. Rapitenca 29 41 34 41

9. Vilanova 29 35 35 40

10. Torredembarra 29 46 40 40

11. Lleida 29 26 40 39

12. Viladecans 29 38 37 39

13. Almacelles 29 35 44 35

14. Tàrrega 29 29 33 33

15. Igualada 29 32 46 31

16. J 25 Setiembre 29 28 47 25

17. Mollerussa 29 34 54 25

18. Torreforta 29 40 66 19
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La piscina municipal de La Ràpita
va acollir el passat dissabte 18 d'a-
bril la Final Comarcal de natació dels
Jocs Esportius Escolars de Catalun-
ya del curs 2014/2015. Aquesta Fi-
nal, organitzada pel Consell Esportiu
del Montsià amb el suport de l'ajun-
tament de La Ràpita i el CNSCR va
comptar amb una ió que ve a confir-
mar el bon treball que s'esta desen-
volupant a la comarca en la promo-
ció de la natació escolar per part de
Centres Eduactius, Entitats i Clubs.
Aquesta jornada va ser la culmina-

ció de les fases comarcals progra-

mades pel curs 2014/2015 ja que
anteriorment s'havien disputat 4 jor-
nades més en el marc de la lliga co-
marcal de natació durant els mesos
de novembre i desembre de 2014 i
febrer i març de 2015. Aquestes
competicons es celebraren a les pis-
cines de La Ràpita, Amposta i Alca-
nar respectivament amb el pròposit
que treballem des del CEM d'impli-
car, fer extensible i participet de l'or-
ganització a tots els pobles de la co-
marca del Montsià. 
Les categories que van pendre

part en la competició va ser les de

prebenajmi (25 metres), benjami
(25 metres) , alevi (50 metres) , in-
fantil,cadet i juvenil (100 metres)
tant en la modalitat masculina com
femenina i les proves que es van dis-
putar les d'esquena, braça, papallo-
na i crol.
També es van disputar les compe-

ticons de relleus en les mateixes ca-
tegories. Aquesta modalitat es mix-
ta o sigui els equips de 4 nedadors
han d'estar formarts per 2 nois i 2
noies.
Tant en individual com en relleus

es duren a terme sèries contra

cronòmetre per configurar les clas-
sificacions de le diferents catego-
ries, proves i sexe. Al finalitzar les
proves es lliuraren als 3 primers
classificats les corresponents meda-
lles de mans del President del Con-
sell Esportiu del Montsià Ivan Romeu
Hierro.
Els 4 primers classificats d'a-

questa competició tenen acces a
la Final Territorial de Terres de l'E-
bre que es celebrarà el proper diu-
menge 10 de maig de 2015 a la
piscina municipal d'Amposta. 
A la pàgina web del CEM

www.cemontsia.cat podeu consul-
tar tots els resultats d'aquesta Fi-
nal Comarcal de natació.

140 Nedadors participen en la Final Comarcal 
de natació dels JEEC al Montsià.

EL CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIA INFORMA

El passat diumenge 26 d'abril
es va celebrar la darrera jornada
de la Fase Territorial de gimnàsti-
ca rítmica escolar en el marc dels
JEEC 2014/2015. Anteriorment
s'han dut a terme 3 competicions
més durant el mes de febrer (La
Ràpita), març (Alcanar) i abril (L'A-
metlla). Participen un total de 100
gimnastes en modalitat individual,
13 conjunts i 14 duos/trios i quar-
tets representant a clubs de la co-

marca del Montsià ( GG Rapitenc .
CR Xaloc, CR Canareu, CR Ampos-
ta) i de la comarca del Baix Ebre
(CR l'Ametlla, CR l'Ampolla i CR
Tortosa).
Les competicions comprenen

les categories prebenjamí, benja-
mí, aleví, infantil i cadet/juvenil en
la modalitat femenina i cadet/ju-
venil en modalitat masculina. En
aquesta fase es contemplen dos
nivell: A i B al qual s’inscriuen les

gimnastes des de l'inici de la
competició.
Els aparells, exigències tècni-

ques, puntuació, durada, música i
dificultat estan contemplades al
Reglament de Gimnàstica Rítmica
i varien segons categoria i nivell.
Al finalitzar cada jornada es re-

alitza una classificació general
per puntuació i es lliura medalles
a les 3 primeres classificades de
cada nivell, categoria i sexe.

Accedeixen a la Fase Provincial
que es disputarà el 23 de maig al
pavelló de l'Ametlla de Mar les

gimnastes que hagin obtingut un
millor promig de les notes acon-
seguides en les 4 jornades.

El pavelló poliesportiu d'Amposta va acollir la 4a jornada de

la Fase Territorial de gimnàstica rítmica de les Terres de l'ebre

La Final comarcal de Bàdminton
dels Jocs esportius Escolars de Ca-
talunya va tindre el seu marc a les
instal·lacions del pavelló poliesportiu
de la ciutat d'Alcanar. Cinquanta dos
esportistes del CIPTE Alcanar de les
categories que van des de la preben-
jamí fins la cadet van participar d’a-
questa final Comarcal.
Cal destacar el treball que en la

promoció i desenvolupament d'a-
quest esport es porta a terme a la
ciutat d'Alcanar des de fa molts anys
que l'ha consolidat com a referent
del bàdminton al nostre territori.
Durant tot el matí es van desenvo-

lupar les diferents partides jugant-se
al millor de 3 jocs. El jugador que pri-
mer aconseguia 21 punt guanyava la
partida. Els sistemes de competició

es va determinar pel nombre  d'ins-
crits a cada categoria.
Un cop finalitzada la competició

es va lliurar a tots els participants
una medalla de participació i un ob-
sequi per part del CEM i als 3 pri-
mers classificat el corresponen tro-
feu. El lliurament va estar a càrrec 
del President del Consell Esportiu

del Montsià Ivan Romeu Hierro i re-

presentants de l'ajuntament d'Alca-
nar.
La propera Fase Provincial es durà

a terme al Baix Camp i en ella parti-
ciparan esportistes del Tarragonès i
Baix Camp. 

Alcanar, referent del bàdminton 
a la comarca del Montsià

A la pàgina web del CEM www.cemontsia.cat podeu consultar tots els resultats d'aquesta competició.

El passat diumenge 12 d’abril es va
jugar els partits aplaçats de l’última jor-
nada de la lliga de juvenils on es deci-
dia el campió i el 3r lloc, el qual realit-
zaria la fase d’ascens a preferent. El
C.F. Amposta es va imposar a domicili
0-4 a l’Aldea. Per tant, l’últim partit, i
que decidia el campionat era el C.F.
Santa Bàrbara – C.F. Ulldecona que es

jugava a les 12:00. Un partit on es ju-
gaven molts tants els uns com els al-
tres (El Santa Bàrbara el campionat i
l’Ulldecona entrar a la promoció com a
3r classificat), on en un empat els hi
era suficient als dos per aconseguir
aquests objectius. 
S’esperava un partit molt igualat,

però els juvenils del Santa Bàrbara van

demostrar que no estaven disposats a
deixar a l’atzar el títol de lliga i van sor-
tir a fer un partit molt seriós i a compe-
tir. Això va donar lloc a que la primera
part acabés en un 3-0, amb gols d’A-
leix d’estratègia, Garcho de penal i Ed-
gar, després d’una bona passada en
profunditat que el deixava sol contra el
porter. 

A la represa, però, el C.F. Santa Bàr-
bara va sortir igual de concentrat i no
fiant-se. Sense especular amb el resul-
tat, va aconseguir fer 3 gols més. El 4-
0 obra de Callau en un gol de falta di-
recta, el 5-0 amb una bona definició de
Rodrigo contra el porter després d’una
bona jugada col·lectiva i el 6-0, ja al fi-
nal, amb una altra passada amb pro-
funditat que Edgar no desaprofitava. 
A partir d’aquí, eufòria pels planers i

celebració del títol. Acabaven d’acon-

seguir, ni més ni menys, que ser cam-
pions de la lliga 2014-2015, després
d’una lliga molt ajustada en la part alta
i competida per tots els equips. Ara co-
mença la fase d’ascens a Preferent, on
els 3 millors classificats dels dos grups
de les lligues juvenils de les Terres de
l’Ebre s’enfrontaran per decidir el qui ju-
garà a Preferent la temporada que ve.
C.F. Santa Bàrbara, C.F. Amposta, U.E.
Rapitenca, C.F. Ebre Escola, C.D. Tor-
tosa i C.F. Gandesa.

El juvenil del C.F. Santa Bàrbara campió de lliga!
PASSAT DIUMENGE 12 D’ABRIL
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«Per a tots els gustos». Avui: Bacallà a la llauna 
HISTORIA DEL BACALLÀ 

A LA LLAUNA 

El bacallà a la llauna ja es feia a les fondes barce-
lonines al segle XVIII i encara perdura com un dels
clàssics de la ciutat en molts restaurants, segura-
ment perquè és una de les maneres més bones de
menjar el bacallà i molt apreciada pels bons
gastrònoms. De la mateixa manera que París tenia
i té la sopa de ceba (soupe à l’oignon) per la gent
que feia les feines més dures als mercats i havien
de reposar forces, el bacallà a la llauna era el que
prenien per esmorzar els traginers, la gent que
matinava i feia les feines pesades per la mateixa
raó. La cuina s'ha sofisticat, la manera de cuinar
també i els motius dels plats també.

El bacallà a la llauna té el nom, com altres plats del
recipient on es fa «la llauna». És senzill i fàcil de
fer, s'han d'utilitzar bons productes, de bona qua-
litat i s'ha de respectar el temps d'incorporació de
cadascun dels ingredients.

INGREDIENTS:

•4 talls de bacallà dessalat de la part del morro

•Farina de blat 

•Oli d'oliva extra verge (el que calgui)

•2 grills d'all

•2 branquetes de julivert 

•1 c de  pebre vermell dolç

•Pebre molta al moment

PREPARACIONS:
• Tallem els grills d'all en làmines i piquem el julivert. Re-
servem.

• Posem l'oli d'oliva a escalfar en una paella prou ampla
i fonda.

• Eixuguem amb el paper de cuina els trossos de bacallà.

• Enfarinem els trossos de bacallà i els fregim banda i
banda. Els trèiem de la paella i els posem en un plat amb
paper de cuina per absorbir l'excés de l'oli.

• Posem els talls de bacallà en la “llauna”

• En el mateix oli que hem fregit el bacallà fregim les là-
mines d'alls fins que quedin una mica rosses i afegim el
julivert picat; afegim el pebre vermell, remem amb culle-
ra de fusta i retirem immediatament del foc. S'ha de fer
molt ràpid el «pimentón» no es pot cremar!

• Aboquem aquesta salsa per sobre dels trossos de ba-
callà. Posem un polsim de pebre molta al moment.

• Si es vol, es pot posar uns minuts al forn preescalfat
fins al punt de portar a taula.

• D'aquest plat, cadascú, cada cuiner, té la seva manera
de preparar-lo: hi ha qui afegeix tomàquet, vi blanc o vi
ranci. Normalment s'acompanya amb mongetes seques i
tenim un plat únic. 

Bon profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat al quadrant nord-est i resta del Pirineu. A la
resta del territori el cel romandrà poc ennuvolat en general. Amb el pas de
les hores la nuvolositat minvarà, malgrat que a la meitat sud del litoral es
formaran alguns intervals de núvols baixos.

Precipitacions
S'espera ruixats a punts del terç nord del territori. Seran d'intensitat entre
fluixa i moderada, localment acompanyats de tempesta, i és possible que
siguin de forta intensitat; s'acumularan quantitats de precipitació entre min-
ses i poc abundants. La cota de neu voltarà els 2100 metres, tot i que podrà
ser més baixa al Pirineu.

Temperatures
Al terç sud seran similars, mentre que a la resta seran entre lleugerament
i moderadament més baixes.

Visibilitat
Entre bona i regular. A banda, serà regular en moments de xàfec.

Vent
Predominarà el component sud i oest al litoral i prelitoral, i el component
oest a la resta. Ambdós d'intensitat entre fluixa i moderada.
Independentment, a l'extrem nord-est el vent serà fluix i de direcció varia-
ble amb estones de component est fluix. Al final del dia el vent serà, en con-
junt, fluix i de direcció variable.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 9°

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

Dintre del la teva vida amorosa avui desitges
molta pau .Vols  deixar enrere els teus proble-
mes .Respecte a la teva salut ,és aconsella-
ble que no forcis el teus cos.

Taure
20/4 al 19/5

Certs assumptes de parella tindran una
incidència molt profunda en tu . Si fas exer-
cici alliberes tensions i li dones al teu cos
una major capacitat de resposta.

Bessons
20/5 al 21/6

Sentimentalment estaràs generós traient de tu
el millor que tens . En el treball  et trobaràs
amb actituds  que et resultaran especialment
molestes i afectaran  el teu estat d’ànim.

Cranc
22/6 al 21/7

No exigeixis que la teva parella  segueixi el
teu camí, No siguis  intransigent . Moment
de gran confiança en tu mateix que es pot
tomar en contra teva si no vas amb compte. 

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Urà i el Sol  per la
teva casa vuit et dóna més seguretat en tu
mateix a l’hora d’abordar  les teves rela-
cions.

Verge
23/8 al 21/9

Estàs en ple període de canvi; d’una banda ,
et sents segur , i de l’altra , necessites
reconstruir i donar-li un altre sentit als teus
sentiments.

Balança
22/9 al 22/10

Te les hauràs de veure amb situacions amoro-
ses una mica complexes per a tu . Mart transi-
tant per la teva casa quatre t’aconsella ser
molt, molt , molt prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

No és el moment d’arriscar-te en l’amor. Vés
amb compte , o et poden sorprendre . El tràn-
sit de Venus per la teva casa deu sis t’ajuda a
renovar-te, tant físicament com psíquicament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui et plantejaràs les teves relacions senti-
mentals amb un gran esperit de risc. Respecte
a la teva salut , et convé tenir un horari de
somni  més rígid , amb més ordre diari.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes amorosos t’encanta córrer ris-
cos , però ara no és el moment. Calma’t . La
teva activitat mental està travessant una etapa
bastant activa.

Aquari
20/1 al 18/2

En els teus assumptes sentimentals no siguis
impacient, dóna-li temps al temps. Respecte a
la teva salut ,no és el moment de desgastar-
te. Relaxa’t i descansa el màxim que puguis.

Peixos
19/2 al 20/3

En l’amor hauràs de decidir entre escoltar-
te a tu mateix i escoltar a la teva parella.
Urà i el Sol pel teu signe et beneficia i fa
que et trobis alegre i optimista. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

SUPER POLIS EN LAS VEGAS 
dijous 30: 17.45 - 20.30
divendres 1 i dissabte 2: 16.00 –
17.45 - 20.30
diumenge 3: 16.00 – 17.45 -  20.30
dilluns 4 a dijous 7: 17.45
EL MAESTRO DEL AGUA
dijous 30: 18.05 – 20.10 – 22.15 –
00.20
divendres 1 i dissabte 2: 16.00 –
18.05 – 20.10 – 22.15 – 00.20
diumenge 3: 16.00 – 18.05 – 20.10
– 22.15
dilluns 4 a dijous 7: 18.05 – 20.10 –
22.15
COMO SOBREVIVIR A UNA DES-
PEDIDA
dijous 30: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.10
divendres 1 i dissabte 2: 18.10 –
20.10 – 22.10 – 00.10
diumenge 3: 18.10 – 20.10 – 22.10
dilluns 4 a dijous 7: 18.10 – 20.10 –
22.10
FAST AND FURIOUS 7
dijous 30: 18.00 – 19.30 – 21.30 –
00.05
divendres 1 i dissabte 2: 18.00 –
19.30 – 21.30 – 00.05
diumenge 3: 18.00 – 19.30 – 21.30
dilluns 4 a dijous 7: 17.45 – 19.30 –
21.30
UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
dijous 30: 20.00 – 22.10 – 00.20
divendres 1 i dissabte 2: 20.00 –
22.10 – 00.20
diumenge 3: 20.00 – 22.10
dilluns 4 a dijous 7: 20.00 – 22.10

DISNEY PARTY JUNIOR 
divendres 1.dissabte 2, diumenge 3:
16.10
INSURGENTE
dijous 30: 22.30 – 00.40
divendres 1 i dissabte 2: 22.30 –
00.40
diumenge 3: 22.30
dilluns 4 a dijous 7: 22.30
HOME
divendres 1, dissabte 2, diumenge
3: 16.00
EL ULTIMO LOBO 
de dilluns 4 a dijous 7: 20.15 
VENGADORES, LA ERA DE
ULTRON
dijous 30: 18.00 – 18.45 – 19.00 –
21.00 – 21.30 – 22.00 – 00.00 –
00.15 – 00.30
divendres 1 i dissabte
2:16.00–18.00–18.45–19.00–21.0
0–21.30-22.00-00.00-00.15-00.30 
diumenge 3: 16.00 – 18.00 – 18.45
– 19.00 – 21.00 - 21.30 – 22.00
dilluns 4 a dijous 7: 17.45
LA OVEJA SHAUN 
dijous 30: 18.15
divendres 1 i dissabte 2: 16.30 –
18.15
diumenge 3: 16.30 – 18.15
dilluns 4 a dijous 7: 18.15
CENICIENTA
divendres 1, dissabte 2, diumenge3:
15.50
FOCUS 
dijous 30, divendres 1, dissabte 2:
00.35
PERDIENDO EL NORTE 
dijous 30: 22.10 – 00.10
divendres 1 i dissabte 2: 22.10 –
00.10
diumenge 3: 22.10
dilluns 4 a dijous 7: 22.10
LO MEJOR DE MI 
dijous 30: 18.10 – 20.20 – 22.30
divendres 1 i dissabte 2: 16.00 –
18.10 – 20.20 – 22.30

diumenge 3: 16.00 – 18.10 – 20.20
– 22.30
dilluns 4 a dijous 7: 18.10 – 20.20 –
22.30
WALKING SUNSHINE 
dijous 30: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
divendres 1 i dissabte 2: 16.15 –
18.15 – 20.15 – 22.15 – 00.15
diumenge 3: 16.15 – 18.15 – 20.15
– 22.15
dilluns 4 a dijous 7: 18.15 – 20.15 –
22.15
ASTÉRIX: LA RESIDENCIA DE
LOS DIOSES 
dijous 30: 17.50 – 20.00
divendres 1 i dissabte 2: 16.10 –
17.50 – 20.00
diumenge 3: 16.10 – 17.50 – 20.00
dilluns 4 a dijous 7: 17.50 – 20.00

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 – 23.45
dimecres : 18.00 – 20.00 – 21.45 
dissabte: 16.30 – 18.15- 20.00 –
21.45 – 23.45
festius: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45
EL MAESTRO DEL AGUA
Laborables: 19.30
dimecres: 19.55
dissabte: 17.55 – 19.45
festius: 17.55 – 19.45
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
Laborables: 21.45
dimecres: 21.45 
dissabte: 20.00 – 21.45 – 23.45
festius: 20.00 – 21.45

CENICIENTA
dimecres: 18.00 
dissabte: 16.00
festius: 16.00
FAST & FURIOUS 7
Laborables: 21.30
dimecres: 21.45 
dissabte: 21.45
festius: 21.45
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAON
Laborables: 19.30 – 23.45
dimecres: 18.00 – 20.00 
dissabte: 16.30 – 18.15
festius: 16.30 – 18.15
VENGADORES: LA ERA DE
ULTRON
Laborables: 18.45 – 21.30
dimecres: 18.45 – 21.30 
dissabte: 16.00 – 18.45 – 21.30
festius: 16.30 – 18.15

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

LA LEYENDA DE SARILA

dissabte 2  

La Unió
Social - Flix

LA LEYENDA DE SARILA (Català)

diumenge 3    

Cinema Ascó 

LA LEYENDA DE SARILA

divendres 1  18.00

PASSATEMPS

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

dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. 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

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

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

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 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

ATENCIÓ PRÒXIMES
CONVOCATÒRIES:
Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Guardia
Urbana i Administratiu,
per a Ajuntaments i

Generalitat, i també Policia
Nacional. Informació al

977 273 258
www.educansformacio.cat  

VARIOS Ñ

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

Tlf.680 968 290

VENC CADIRA SALVAES-
CALES. Ideal persones
amb mobilitat reduïda.
OCASIÓ. Tlf: 660.081.979

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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Sant Jaume d'Enveja és
una població jove (anys
60 del segle XIX). Això es
deu en bona part al pro-
cés de formació del
Delta, format únicament
en els últims segles per
l'aportació sedimentària
del riu. L'assentament
primitiu del poble estava
situat a la zona de les
Salines, abandonat en
finalitzar l'explotació
econòmica d'aquestes, a
la meitat del segle XIX. El
naixement de Sant
Jaume d'Enveja es confi-
gura amb el drenatge,
del que fins llavors eren
uns aiguamolls, pel seu
aprofitament com a zona
d'horta i arrossaire. Avui
en dia encara el teixit
econòmic del poble s'ar-
ticula al voltant de l'agri-
cultura i turisme.
Avui, menjarem xapadi-
llo, amb Joan Castor
Gonell.
Castor va néixer l'any
1968, ha estudiat dret,
està casat amb dos fills i
viu, no cal dir-ho, a Sant
Jaume d'Enveja.

Més Ebre: Sant Jaume
d'Enveja té molta oferta
turística, no? Delta de l'Ebre
amb el Parc Natural, l'enor-
me biodiversitat de la fauna
i flora, i, per descomptat, la
restauració. Avui, menjarem
xapadillo. A mi Castor, m'ha-
guera agradat provar l'angu-
la, però, no toca, oi? Angula,
anguila, xapadillo...
Joan Castor: (riu) No, avui
no toca, ho haurem de dei-
xar per una mica més enda-
vant.
Tens, raó, Sant Jaume té un
entorn natural únic, magní-
fics carrils bicis al llarg del
riu, unes llacunes meravello-
ses amb miradors per
poder gaudir de la flora i la
fauna, de paisatges encisa-

dors, i una gastronomia rica
i variada digna dels pala-
dars més exigents, i unes
platges naturals i verges
que no es troben en lloc de
la costa catalana... Però
ens falten infraestructures,
centres d’acollida als visi-
tants i empreses d’activitats
turístiques per fer que les
famílies que ens visiten gau-
deixen plenament de tot el
que tenim.
Respecte a l’angula, angui-
la, actualment estem treba-
llant en un projecte de
col·laboració publico-priva-
da que a més de generar
economia i valor afegit a
l’angula, ens promocionarà
molt en l'àmbit turístic.
Aprendrem a mantenir viva,
elaborar i comercialitzar
l'angula i anguila.
Organitzarem jornades de
promoció i degustació i ens
acompanyarà algun cuiner
de renom... Per això et deia
que lo de provar l’angula ho
deixarem per més enda-
vant, però arribarà.

ME: D'entrada comprovo
que l'anguila és un peix de
cos llarguerut i cilíndric,
amb petites escates al
damunt d'una superfície
mucosa i relliscosa. Té un
color marró o més bé ver-
dós. És una espècie
migratòria que viu tant a l'ai-
gua salada com a la dolça.
Vinga, a provar lo xapadillo!

ME: L'any 1990 Sant
Jaume d'Enveja deixa d'ads-
criure's a la comarca del
Baix Ebre passant a la veïna
comarca del Montsià. Per
què?
JC: És molt senzill: Sant
Jaume d’Enveja va ser una
pedania de Tortosa fins a
l’any 1978, per això pertan-
yíem a la comarca del Baix
Ebre tot i que geogràfica-
ment era més correcte

estar al Montsià. Per això,
un cop Sant Jaume es con-
solida com un municipi inde-
pendent i es solucionen tots
els temes administratius
que el lligaven al Baix Ebre,
es demana un canvi d’ads-
cripció a la comarca del
Montsià. Adscripció lògica
per situació geogràfica, pro-
ximitat, etc.

ME: Mmmm! Que bo lo
xapadillo!!! Té un sabor
intens i a més crec que
té una gran quantitat de vita-
mina A, que millora la visió i
la pell, vitamina E, antioxi-
dant...
Com sou els santjaumers i
santjaumeres?
JC: Som bona gent, hospi-
talaris i amables, sobretot
honrats i molt treballadors.
Molt responsables, de vega-

des massa prudents i això
fa que ens falti una mica
d’empenta a l’hora d’em-
prendre nous camins.

ME: Aquesta setmana el
Copate i l’ajuntament de
Barcelona han signat un con-
veni de col·laboració. Ens en
pots fer cinc cèntims?
JC: La Reserva de la
Biosfera és una oportunitat
per a les Terres de l’Ebre.
Hem de generar economia
sostenible, llocs de treball
de qualitat. Estem aplicant
innovació tecnològica per
oferir uns serveis més efi-
cients. Volem ser un territo-
ri smart. Un territori
intel·ligent necessita una
capital intel·ligent i vicever-
sa. Barcelona és líder mun-
dial en temes smart i ens
ajudarà a promocionar-nos

arreu del món. Les Terres
de l’Ebre són un lloc ideal
per fer proves pilot d’innova-
ció tecnològica a petita
escala (i més amb el valor
afegit de ser Reserva de la
Biosfera). Ens ajudarem
mútuament i generarem
economia sostenible.

ME: Quin és el plat que més
t'agrada cuinar?

JC: No, la cuina no és el
meu fort. Jo no passo de
l’ou ferrat i alguna cosa a la
planxa.

ME: Quines aficions tens?
JC: M’agrada molt la caça i
tot el que té relació amb el
camp i la natura, encara
que cada vegada tinc
menys temps per practicar-
la. Últimament em dedico
més al camp, l’hortet i a la
terra d’arròs. M’he fet
pagès aficionat.

ME: Com a polític, com t'a-
gradaria que et recordin i
que et queda per acabar
d'acomplir?
JC: Simplement com el que
sóc: un home que estima
molt el seu poble i que en
un moment determinat deci-
deix dedicar-se de ple a tre-
ballar per millorar-lo. Quan
em vaig posar en política
em vaig marcar uns objec-
tius prioritaris: El pont entre
Sant Jaume i Deltebre, el
passeig fluvial, la depurado-
ra d’aigües residuals, el
poliesportiu, la biblioteca, la
llar d’infants, el polígon
industrial... De tots aquells
objectius em queda el polí-
gon industrial (que arribarà).
(riu) El problema és que en
tinc molts més de nous, i
sobretot ara un d’importan-
tíssim: ajudar a les famílies
del poble que tenen dificul-
tats. 

«Sant Jaume té un entorn natural únic»
MENJANT XAPADILLO AMB JOAN CASTOR GONELL

Isabel Carrasco


