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d’ell, en dues jornades, per a ser
campió de la Tercera divisió.
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Fa tres setmanes, avançàvem que l’actor Ruben Cortada (Faruk a El Principe) té un apartament a la Ràpita, on havia passat la Setmana Santa

A poc més de 60 dies perquè comenci el Festival
Internacional Deltebre Dansa 2015, aquesta setmana
s’ha obert al públic la pàgina web oficial, que recull
totes les novetats de l’onzena edició del Festival. En
aquesta edició, Deltebre Dansa oferirà un total de més
de 42 espectacles d’entrada gratuïta, que ompliran les
nits del 6 al 19 de juliol. Una programació completa
que, com sempre, combina dansa i circ contemporani
internacional i d’alt nivell. Entre la programació, algu-
nes sorpreses ebrenques com són les actuacions
musicals del cantautor Joan Rovira, de Camarles, i el
reconegut grup Pepet i marieta, d’Ulldecona.

P3

Deltebre Dansa, 
compte enrera

El divendres 17 d’abril, entre els temes de portada de Més Ebre, destacava l’exclusiva per als nostres lectors de que l’actor Ruben Cortada havia passat la Setmana Santa al seu apar-
tament de Sant Carles de la Ràpita. En la nostra notícia, esmentàvem la visita de Ruben (Faruk a la sèrie ‘El Principe’) a la Pizzeria rapitenca ‘Los Sequesos’, on ja en altres oca-
sions havia anat a buscar les seues pizzes però que ara, per l’efecte televisiu, havia estat ràpidament reconegut. De sortir la notícia, desconeguda per a molts, a la portada de
Més Ebre, a convertir-se dues setmanes més tard en la portada de Lecturas. 
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

De fora vindran i més grans, en aquestes terres, ens
faran......... Aquesta setmana ens ha sobtat la «exclusi-
va» de la revista Lecturas. Exclusiva que el Més Ebre ja
va publicar en portada el passat 17 d'abril!!! No és d'es-
tranyar que personatges coneguts en tots els àmbits,
visitin les nostres terres. Com no sucumbir a les ofertes
gastronòmiques que tenim? No us perdeu les Primeres
Jornades Gastronòmiques del Corder de la Serra del
Montsià, on municipis com La Ràpita, Freginals,
Ulldecona, Alcanar, Amposta, Poble Nou del Delta ens
acolliran per gaudir d'aquests plats tan saborosos. A la
Sénia ja estan preparant les Jornades del Recapte i la
12a Fira Gastronòmica amb ball, vermuts, actua-
cions..... Comencen també les Festes de Maig a Alcanar.

Cal sortir i gaudir de tot allò que tenim. Gran també és
el Festival Internacional Deltebre Dansa que ahir a les 16
h va obrir el període de preinscripcions per als tallers
professionals. Segons els organitzadors és un moment
molt esperat per tots els ballarins, ballarines i artistes de
circ contemporani d’arreu del món, que desitgen venir a
Deltebre durant el mes de juliol per viure aquesta expe-
riència tan intensa. Si bé, és cert, que en cada edició se
supera la xifra de preinscrits, aquest any ha estat el súm-
mum. En només 4 minuts ja hi havia 140 persones
preinscrites, completant els 150 a les 16.07 h. En fina-
litzar el dia d’ahir, ja hi havia més de 300 preinscripcions!
Com dèiem a l'inici, el príncep ve a les TE perquè nosal-
tres ho valem. 

Editorial ‘El Principe’ de Més Ebre

Sobre la notícia, aclarir que en el seu dia,
es va acordar que el gerent del Consell,  i
davant la necessitat de reestructurar els
consorcis (CODE i Consorci de Residus
del Montsià),  fes un seguiment d'aquests
ens. Es va pactar un augment del salari,
inferior al que cobraven els 2 gerents de
l'anterior legislatura. En contrapartida, els
consorcis farien una aportació als
Consells. I així es va acordar pel Ple del
Consell Comarcal.  És cert que a l'any
següent el CODE no va signar el conveni,
però la feina es feia igual per part del
gerent, i el sou no es va modificar, apro-
vant-se aquest sou amb els pressupostos,
fins el darrer euro. No obstant, i davant la
manca d'ingressos provinents del CODE, i
un cop  avançada la constitució del COPA-
TE que assumeix les funcions del CODE,
es va acordar reduir aquest sou. I així ho
va aprovar també el Ple del Consell.
Personalment, dir-los que formo part del
Consell d'Administració de SAGESSA en la
meva condició de President del Consell,
com la resta de Presidents de Consells de
les Terres de l'Ebre. I així ha estat sempre,
molts anys abans d'ostentar la meva per-
sona la Presidència del Consell. També hi
ha regidors de l'Ajuntament de Reus, de
tots els grups polítics. I representants dels
Ajuntaments d'Amposta i Tortosa. Igual
que passava abans. El cas INNOVA, que

afecta a l'Ajuntament de Reus,  res te a
veure amb els temes que tractem a
SAGESSA, per molt que algun regidor de
l'Ajuntament de Reus ho pugui oblidar.

Joan Martín Masdeu
President del Consell Comarcal del

Montsià

Aclariments del President del Consell Comarcal del
Montsià sobre la notícia dels pressumptes 

sobresous del gerent

PUBLICADA PEL PORTAL ‘LA DIRECTA’
L’ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha publicat els dos treballs
de recerca realitzats per alumnes de l’Institut Els Alfacs, “L’oli d’oliva:
l’or de les nostres terres”, de Xavier Reverté Reverté;  i “La Ràpita.
Orígens i territori”, de Míriam Biosca Sancho. Tots dos han estat guan-
yadors del concurs que convoca l’ajuntament de la Ràpita de forma
anual des de l’any 2009 amb l’objectiu de “promoure l’excel·lència
acadèmica i premiar l’esforç dels joves en el seu procés educatiu”,
segons destacava el regidor d’Educació, Joan Baptista Forcadell.
El premi va destinat als  treballs de recerca de batxillerat que tracten
sobre la Ràpita o el seu entorn i consisteix en la publicació dels que
l’ajuntament considera els “millors” treballs  realitzats sobre aquesta
temàtica. 
El treball “L’oli d’oliva: l’or de les nostres terres” va aconseguir el
segon premi de la tercera edició del Premi IDECE de recerca de
joves. L’objectiu de l’autor, amb aquest treball, ha estat el de “veure
des d’un punt de vista més intern les vivències de les persones que
han dedicat gran part de la seva vida al cultiu de l’oliva, i veure l’evo-
lució d’aquesta”, destacava el propi Xavier Reverté. Pel que fa al tre-
ball de Míriam Biosca, la recerca relaciona amb la fitació del terme
municipal i els intents de segregació viscuts al llarg del segle XX als
termes d’Alcanar i Amposta, són algunes de les qüestions més inte-
ressants i polèmiques de “La Ràpita. Orígens i territori“. “Tenia curio-
sitat per indagar en les alteracions del nostre terme al llarg de la histò-
ria”, explica Biosca, tot i que, tal i com anava avançat la investigació,
l’autora va adonar-se que “no podia continuar endavant si no coneixia
els orígens de la població”.  

Premi Treballs de Recerca a la Ràpita

ACTUALITAT

Després de setmanes de
precampanya, aquesta mitja-
nit es dóna el tret de sortida
a la campanya per a les elec-
cions del 24 de maig amb la
tradicional enganxada de
cartells, moment en què els
partits i candidats ja podran
demanar directament el vot.
Les convocatòries per a la
tradicional cita ja estan
fetes.

Tret de sortida a la campanya

LA NIT PASSADA

I TROBADA DE POESIA I TERRISSA
ACTUALITAT
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Entre els rapitencs, no era
una notícia nova ja que l’ac-
tor ja havia revolucionat el
municipi per ser un dels
protagonistes de la sèrie
‘El Principe’.
Fins ara havia passat desa-
percebut, però la petita
pantalla ha estat un gran
impuls i més ‘El Principe’,
líder d’audiència en la seua
primera temporada.
En la nostra notícia,
remarcàvem la visita de
Ruben a la Pizzeria rapiten-
ca ‘Los Sequesos’, on ja en

altres ocasions havia anat
a buscar les seues pizzes
però que ara, per l’efecte
televisiu, havia estat ràpida-
ment reconegut. De sortir

la notícia, desconeguda
per a molts, a Més Ebre, a
convertir-se dues setma-
nes més tard en la portada
de Lecturas. 

Maria José Aguilar, pro-
pietària de la Pizzeria rapi-
tenca, es va fer una foto
amb ‘Faruk’, una foto que
vam publicar i que també

surt al reportatge de
Lecturas. 
La revista informa del gran
descobriment del lloc on
descansa Ruben Cortada;
al Delta de l’Ebre, en con-
cret a la Ràpita, on passa
els dies de desconnexió.
La trascendència de la notí-
cia, una vegada publicada
a Més Ebre, ha comportat
que la Ràpita hagi tingut
una extraordinària reper-
cussió mediàtica a través
de la revista estatal. 
En el reportatge, Lecturas
explica els llocs rapitencs
on acostuma a anar ‘Faruk’
en les seues estades a la
localitat costanera. 
Una notícia exclusiva que
va tenir el seu punt de par-
tida en el nostre setmanari
i que, posteriorment, ha
viatjat per tot l’Estat
Espanyol sent portada de
la prestigiosa revista de
premsa del cor, Lecturas.

L’exclusiva de Més Ebre
ha tingut repercussió a tot l’Estat

El divendres 17 d’abril,
entre els temes de porta-
da de Més Ebre, desta-
cava l’exclusiva per als
nostres lectors de que
l’actor Ruben Cortada
havia passat la Setmana
Santa al seu apartament
de Sant Carles de la
Ràpita.

Fa tres setmanes, avançàvem que l’actor Ruben Cortada (Faruk a El Principe) té un apartament a la Ràpita, on havia passat la Setmana Santa

La setmana passada, la nostra primícia va ser portada de Lecturas:  “Descubrimos el refugio secreto de Ruben Cortada”

MICHEL VIÑAS

A poc més de 60 dies
perquè comenci el
Festival Internacional
Deltebre Dansa 2015,
aquesta setmana s’ha
obert al públic la pàgina
web oficial, que recull
totes les novetats de
l’onzena edició del
Festival. En aquesta edi-
ció, Deltebre Dansa ofe-
rirà un total de més de

42 espectacles d’entra-
da gratuïta, que ompli-
ran les nits del 6 al 19
de juliol. U n a
programació completa
que, com sempre, com-
bina dansa i circ contem-
porani internacional i
d’alt nivell. Entre la pro-
gramació, algunes sor-
preses ebrenques com
són les actuacions musi-

cals del cantautor Joan
Rovira, de Camarles, i el
reconegut grup Pepet i
marieta, d’Ulldecona.
Recordar que aquest
any, entre les novetats,
el Festival comptarà
amb un sistema de
reserva i validació d’en-
trades. 

Comença el compte enrere per al Festival Internacional Deltebre Dansa 2015

A la nostra notícia,
esmentàvem la visita de
‘Faruk’ a la Pizzeria

rapitenca ‘Los Sequesos’. 
I publicàvem una

fotografia de Ruben
Cortada amb Maria José
Aguilar, propietària de la

Pizzeria. 
Ella és també l’eix del
reportatge de Lecturas.

Tot plegat, la Ràpita s’ha
donat a conèixer encara
més, en aquest cas per la
premsa del cor, amb el

seu visitant il.lustre que té
l’apartament al municipi
des del 2008 però que
fins ara, quan ha sortit a
‘El Principe’, havia passat

desapercebut

EN PORTADA
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Primerament, l’alcaldable per
CiU ha avançat la voluntat de
crear un nou espai jove a l’an-
tiga estació del Carrilet, a la
plaça que porta el mateix
nom. L’objectiu és que
“esdevingui un espai de tro-
bada i relació entre els joves
de la ciutat i que a la vegada
s’organitzin activitats propo-
sades per ells mateixos”.
L’espai serà autogestionat
pels joves i es promouran
actes sobre la cultura a par-
tir de propostes de la gent
que l’ocupa. Una altra, entre

d’altres, de les accions que
ha remarcat Ferran Bel, ha
estat la creació d’un premi
especial per al jove amb
millor expedient acadèmic
universitari perquè faci una
estada d’un any en una uni-
versitat estrangera de presti-
gi. En la mateixa direcció, l’al-
caldable de CiU també ha
remarcat que es dotarà una
partida per posar en marxa
un programa de beques uni-
versitàries perquè la causa
econòmica no sigui excusa

per tal que els joves no estu-
diïn. Pel que fa als joves que
no tenen titulació acadèmi-
ca, Bel ha dit que “els ajuda-
rem a reinserir-se en sectors
econòmics de futur amb la
creació d’un servei especial
per a la creació de nous llocs
de treball destinats a aquest
tipus de jovent”. Finalment,
en l’àmbit lúdic, CiU ha pre-
sentat una proposta d’oci
nocturn als Portals de ciutat,
concretament en un espai
ara desocupat.

La candidatura de CiU
Tortosa encapçalada
per Ferran Bel ha pre-
sentat les principals
propostes relacionades
amb els joves. En
aquest sentit, el progra-
ma electoral conté un
bon grapat de propos-
tes destinades a crear
oportunitats de futur
per a la gent jove de
Tortosa.

L'alcaldable ha detallat pro-
postes a curt i llarg termini a
partir de l'oferiment d'un
pacte per a l'ocupació i cre-
ació de llocs de treball a la
resta de forces polítiques.
L'alt índex d'atur que pateix
Tortosa i la manca d'oportu-
nitats en l'àmbit laboral són
una de les preocupacions de
Movem Tortosa, candidatura
que prioritzarà com un dels
seus eixos centrals, la crea-
ció de llocs de treball i el
rellançament econòmic de
la ciutat. Per això, Jordi
Jordan, ha explicat que
Movem oferirà diàleg i con-
sens per a la signatura, en el
proper mandat, d'un Pacte
per a l'Ocupació recullint les
millors propostes de totes
les candidatures. 

L’alcaldable de
Movem

Tortosa, Jordi
Jordan, ha

presentat una
sèrie de
propostes

Ferran Bel i el seu equip presenten
les propostes per als joves

Acompanyat de 3 representants joves de la candidatura, Àitor Pérez, Roger Pedret

El candidat a l’Alcaldia d’Esquerra d’Amposta, Adam Tomàs,
ha exposat aquesta setmana la greu situació en què es
troba la ciutat en matèria d’ocupació: ‘la taxa d’atur al muni-
cipi d’Amposta està arribant a màxims històrics, situant-se
per sobre de les 2.100 persones, i les diverses accions que
s’han engegat des del consistori no han aconseguit capgirar
la tendència negativa que es va iniciar l’any 2008’. Per tal de
fer front a aquesta situació, el candidat d’Esquerra
d’Amposta, ha manifestat que la principal preocupació de la
seva candidatura serà la creació de llocs de treball i la reac-
tivació de l’activitat econòmica. Segons Tomàs ‘el nostre
programa de govern conté l’eix “Més treball, menys atur” en
el què s’exposen tot un seguit d’accions que permetran
generar ocupació i reactivar l’activitat econòmica’. D’altra
banda, el grup d'ERC de Móra la Nova va presentar en
sessió plenària el passat dia 27 d’Abril una moció on dema-
nava la reobertura del CAP de Móra la Nova en horari diürn
els caps de setmana i festius. La moció també demanava la
desactivació del telèfon 902 per concertar hora de visita,
així va recordar-ho el regidor i candidat a l’alcaldia de Móra
la N., d’ERC, Francesc Xavier Moliné.

La creació d’ocupació serà la
principal prioritat d’Esquerra

d’Amposta

Coincidint amb una de les parades informatives que ERC
ha organitzat en els darrers dies, ERC ha presentat el pro-
grama per al poble de Jesús. José Luis Cervera, candi-
dat a la Presidència de l'EMD, ha detallat les diferents pro-
postes d'ERC-Jesús per al poble, començant pel compro-
mís amb la participació ciutadana i la transparència. En
aquest sentit, Cervera ha indicat que «des d'ERC ens
comprometem a impulsar una administració propera als
veïns i associacions, aplicant la màxima transparència
per facilitar l'accés de tots els veïns a la gestió munici-
pal». El candidat d'ERC s'ha compromès a crear un espai
de participació ciutadana abans de cada ple, on els veïns
siguin protagonistes del dia a dia del poble, i a establir les
prioritats d'inversió a través de pressupostos participa-
tius, d'acord també amb les entitats.

ERC presenta el
programa per a Jesús
I es compromet amb el finançament de les EMDs

El passat divendres 1 de maig Esquerra la Ràpita pre-
sentava davant més de 150 persones la candidatura per
a les Eleccions Municipals del 24 de Maig, en un sopar
que va comptar amb la participació del secretari gene-
ral adjunt d’Esquerra Republicana de Catalunya, Lluís
Salvadó, que tanca aquesta llista electoral.
En l’acte de presentació pública de la candidatura
d’Esquerra a la Ràpita, el candidat Josep Caparrós es va
comprometre públicament que ‘si sóc alcalde, només
tindré una única ocupació: la Ràpita. No accediré a cap
càrrec institucional mentre sigui alcalde de la Ràpita,
perquè crec que la gent del poble és el que es mereix i
el meu compromís està en la gent de la Ràpita’.
En aquest sentit, l’eslògan de la campanya electoral
d’Esquerra Fem-ho per la Ràpita deixa clar que el princi-
pal objectiu d’Esquerra ‘és posar-nos a disposició del
poble de la Ràpita perquè puguem aconseguir, els pro-
pers anys, el poble que volem i que ens mereixem, per-
què el nostre futur passa per la implicació de tots’ – ha
explicat Josep Caparrós, candidat a l’alcaldia.

Josep Caparrós no assumirà cap altre
càrrec institucional 

si és alcalde de la Ràpita

El candidat a l’alcaldia de Deltebre, Lluís Soler, una bona
part de la candidatura de CIU Deltebre, han donat a conèi-
xer un innovador programa de govern anomenat “la Guia
del Canvi”. 
Un programa que, tal i com ha explicat Soler, s’allunya“
dels estàndards actuals ja que es presenta en un format
totalment diferent que té com a objectiu reflexar el canvi de
Deltebre d’una manera més didàctica i pedagògica”. 
La Guia del Canvi va plegada com un plànol i està formada
per sis apartats diferenciats: La recepta del canvi, els
objectius i les accions del canvi, el sistema del canvi, el
Riumar del canvi, el mapa del canvi i les persones del
canvi. 
El candidat a l’alcaldia ha explicat que “cadascun d’aquests
apartats defineix les propostes que durem a terme en el
cas que la ciutadania ens doni la seva confiança i aposti
per sostobar i enlairar Deltebre”. 
Aquestes propostes s’emmarquen en tres eixos: la dina-
mització territorial, la dinamitzacio econom̀ica i la dinamit-
zació social.               

La candidatura de CIU Deltebre
presenta la guia del canvi

“per sostobar i enlairar Deltebre”
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El Govern ha aprovat el Pla
d’actuació per a la preven-
ció i control de les plagues
de mosquits i mosca negra
a les comarques afectades
de l’Ebre, el Segre i el Ter
per al període 2015-2017.
Entre d’altres, es realitza-
ran prospeccions als trams
dels rius afectats, s’hi faran
tractaments larvicides amb
un insecticida biològic
selectiu que ha demostrat
una efectivitat superior al
98% per cent i es farà
també un seguiment dels
factors ambientals de la
zona. En total, es destina-
ran 2,126 milions d’euros,
aportats pels departa-
ments de Territori i
Sostenibilitat (855.500
euros); de Salut (423.500);
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (423.500) i
d’Empresa i Ocupació
(423.500).
En el desenvolupament de
les accions de prevenció i
control de les plagues de

mosquit i mosca negra
també hi han participat
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre, la
Unitat d'Ecosistemes
Aquàtics (UEA-IRTA), el
Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (CODE) i el
Servei de control de mos-
quits de la Badia de Roses
i del Baix Ter. A més, a
banda de la Generalitat,
també aporten finançament
al protocol d’actuació l’or-
ganisme Dipsalut de la
Diputació de Girona, la
Diputació de Tarragona i la
Diputació de Lleida.
L’actuació conjunta i coor-
dinada de tots els organis-
mes, juntament amb la con-
tinuïtat en l’aplicació d’a-
quests plans d’actuació, ha
permès controlar la pobla-
ció de mosquits i de mosca
negra a les àrees afecta-
des, mantenir-la sota uns
llindars de tolerància
acceptables i, en conse-

qüència, reduir de forma
significativa les molèsties
per a la població. 
Davant l’evolució de la
presència de la mosca
negra els darrers anys a
Catalunya i els diversos

factors que influeixen en el
seu desenvolupament, es
preveu que durant el perío-
de 2015-2017 sigui neces-
sari realitzar mesures de
control, com se n’han anat
fent des de 2004. 

L’aturada de les accions
podria representar una pro-
liferació important d’a-
quests simúlids, que tenen
un gran impacte sobre la
població.

1000 racions a
la Diada de
l’Arròs Col i

Fesols, a l’Aldea

El Govern destinarà més de 2 milions d’euros a la
prevenció i control dels mosquits i la mosca negra 

Durant els propers 3 anys

Aquest passat diumenge a
l'Aldea es repartien 1000
racions a la 8 ena. Diada de
l'Arròs Col i Fesols. Un any
més es complien les expec-
tatives i diumenge passat el
pavelló poliesportiu tornava
a estar ple. 
3 paelles gegants, sumades
a l'organització de l'acte
exemplar per tot l'equip de
col·laboradors i a l'actuació
de la Coral Verge dels Prats,
feien una vegada més una
diada festiva, gastronòmica
i amb importants arrels tra-
dicionals “d'un plat que cui-
naven i cuinen els nostres
iaios”. 
L'Ajuntament agraeix la
col·laboració dels patrocina-
dors: Arrosseres Herba
Ricemills, Muñoz Forners i
Pastissers, Arrossaires del
Delta de l'Ebre, Oli
Estorach, Terres de l'Ebre,
Diputació de Tarragona,
Patronat de Turisme i
Consell Comarcal Baix Ebre.
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Durant l'any 2014 l’Obra
Social ”la Caixa” i la
Generalitat van donar res-
posta a reptes socials tal
com: l’atenció a la infància
en risc, el suport a dife-
rents centres de discapaci-
tats i a la cura de la gent
gran, la col·laboració per
facilitar beques de menja-
dor i el suport a entitats
com Creu Roja, entre
altres. També pel que fa a
les aliances, amb l’Institut
de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal), cen-
trat en la millora de la salut
i el desenvolupament de les
poblacions més vulnera-
bles, i la Fundació Pasqual
Maragall, que lidera un
estudi per identificar els
factors que influeixen en l’a-
parició de la malaltia de
l’Alzheimer. A tot això, cal
afegir el suport a institu-
cions com ara l’Institut de

Recerca de la Vall d’Hebron
(projecte WIDER), l’Institut
de Recerca Biomèdica (IRB)
i l’Institut de Bioenginyeria
de Catalunya (IBEC), entre
altres.
En matèria cultural, una de

les fites de la col·laboració
entre l’Obra Social ”la
Caixa” i la Generalitat és el
programa Patrimoni en
Acció, que dóna continuïtat
al projecte Romànic Obert.
La iniciativa preveu accions

de rehabilitació i millora a la
ciutat ibèrica d’Ullastret, la
ciutat grega i romana
d’Empúries, el conjunt
monumental de Sant Pere
de Rodes, el castell de
Miravet, la cartoixa

d’Escaladei i el monestir de
Vallbona de les Monges.
A totes aquestes iniciatives
s’afegeixen les diferents
tasques dutes a terme per
a la preservació d’espais
naturals catalans. 

Segons nota de
l’Ajuntament d’Alcanar, el
darrer Ple celebrat va
aprovar amb els vots a
favor de l’equip de govern
(ERC) i l’abstenció dels
grups a l’oposició (CiU,
PSC i PP), l’habilitació
d’una partida pressupostà-
ria que permeti fer front a
les despeses motivades
per l’enderrocament de
l’edifici Turov d’Alcanar-
Platja.
L’alcalde ha lamentat la
falta de sentit institucional
d’aquelles formacions polí-
tiques que eren al govern
quan es va concedir la
llicència, i que van tenir
responsabilitats de govern

en aquelles èpoques i que
ara opten per una absten-
ció, com si aquest tema
greu, no anés amb ells. En
contraposició, el govern
d’ERC actua amb sentit
institucional, i dóna com-
pliment a les sentències,
“tot i heredar de governs
anteriors aquestes situa-
cions complicades”.
L’Ajuntament canareu ha
habilitat una partida per
un import de 15.529,45€,
mitjançant la modificació
de crèdits per transferèn-
cia, davant la necessitat
de disposar de crèdit per
a procedir al compliment
de l’auto 32/2013 del
Jutjat Contenciós

Administratiu número 2 de
Tarragona, d’iniciar mesu-
res de restauració de la
legalitat urbanística ende-
rrocant les obres fetes
amb llicència declarada
nul·la de l’edifici Turov
S.L., situat al C/
Bugambilla, 3, d’Alcanar-
Platja.
En la mateixa sessió
plenària també es va
desestimar el recurs de
reposició interposat pels
veïns afectats contra el
Decret de l’Alcaldia
272/2013, el qual esta-
bleix que l’enderroc ha
d’anar a càrrec dels pro-
pietaris, d’acord amb la
Llei d’Urbanisme. 

Però davant la previsió de
que l’enderroc finalment
hagi d’anar a càrrec de
l’Ajuntament, el consistori
ha decidit habilitar la parti-
da necessària per a fer

front a les possibles des-
peses motivades pel pro-
jecte d’enderroc.

Foto: Jordi Marsal.

L’Ajuntament d’Alcanar habilita una partida destinada 
a l’enderroc de l’edifici Turov

Eleccions a
l’ANC

La Fundació Bancària la Caixa i la Generalitat
eleven a 30ME la inversió en matèria social al 2015
Totes dues institucions impulsaran enguany projectes inclosos en els àmbits social, científic, cultural i mediambiental

Es va aprovar en el darrer Ple, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels grups a l’oposició

Aquest cap de setmana es
celebren les eleccions a
l’Assemblea Nacional
Catalana per tal d’escollir el
nou Secretariat Nacional.
Aquest està format per 75
membres, dels quals 50 són
de representació territorial i
25 són de representació
nacional. A la regió 5, Baix
Ebre, Ribera d'Ebre, Terra
Alta, Montsià i Matarranya,
se n’han d’escollir tres i s’han
presentat la Irene Negre de
l’Aldea, la Dora Cervelló de
Flix i el Joan Gonzalez de
Deltebre, els quals ja tenen la
plaça garantida. També s’hi
presenten, però en aquest
cas per representació nacio-
nal, el Josep Sabaté
(Roquetes) i l’Hadar Ayxandri
(Amposta). El Sabaté ja
forma part del Secretariat
sortint i els dos formen part
del grup Junts. Aquests hau-
ran de ser escollits entre els
53 candidats que s’han pre-
sentat per cobrir les 25 pla-
ces de representació nacio-
nal. Durant aquestes últimes
setmanes des de les territo-
rials s’ha treballat amb la
recollida de signatures dels
compromisos de les candi-
datures que concorren a les
eleccions municipals del 24
de maig. Properament es
podran consultar mitjançant
el web les candidatures que
estan compromeses amb el
procés, les quals l’ANC
donarà suport durant la cam-
panya de les municipals.

“Reclam perquè
els 1350 MEUR
del Castor no
recaiguin sobre
els ciutadans”

Annabel Marcos, diputada de
CiU al Parlament, ha recordat
aquesta setmana, durant la
sessió de control al Govern
que “el Parlament Europeu
contradiu el govern de l’Estat
i reclama que els 1.350
milions d’euros d’indemnitza-
ció del Castor no recaiguin
sobre els ciutadans”. La dipu-
tada de CiU ha lamentat l’ac-
tuació dels governs centrals
que han intervingut en la ges-
tió i concessió del magatzem
de gas marítim. “Els governs
del PSOE i el PP sempre han
anat en contra de les Terres
de l’Ebre i el Montsià”, ha
apuntat la diputada, i ha afegit
que “el PSOE va fer el con-
tracte i el PP ho va continuar i
ha estat qui ha promulgat el
Reial Decret fent que recaigui
sobre els ciutadans”.

La Directora d’Institucions a Tarragona de CaixaBank, Tatiana Caro, i l’alcalde de Sant
Jaume d’Enveja, Joan Castor Gonell, han signat un conveni de col·laboració que permetra ̀
que puguin disposar d’aliments frescos les famílies del municipi que no hi tenen accés.
L’Obra Social “la Caixa” farà una col·laboració de 2.500 euros a l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja per ser destinats a un projecte per tal de proporcionar aliments frescos,
productes de neteja i d’higiene personal a les famílies que no hi tenen accés. Aquest con-
veni també afavorirà el petit comerç local i sensibilitzarà a la ciutadania sobre la necessi-
tat d’ajudar les famílies més necessitades del municipi.

Sant Jaume signa un conveni amb CaixaBank
Per proporcionar aliments frescos a les famílies que no hi tenen accés
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La Federació d'Entitats
Socials de Terres de
l'Ebre va presentar la
incorporació de
l ' A s s o c i a c i ó
d'Esclerosis Múltiple de
Terres de l'Ebre i
l'Associació de
Fibromiàlgia, Fatiga
Crònica i Síndrome
Químic Múltiple de
Terres de l'Ebre.
Després d'un any de la
seva constitució, ja són
sis les entitats que for-
men la federació. Amb
aquestes dos noves
incorporacions la fede-
ració compta amb
l'Associació de
Familiars de Malalts
d'Alzheimer de TE,
l'Associació de
Parkinson de TE,
l'Associació Trastorns
de l'Espectre Autista de

TE, l'Associació de
Minusvàlids de TE i les
dos noves entitats que
es sumen a la federa-
ció. El seu president,
Pere Cabanes, va expli-
car: “Després d'un any
de la seva constitució
és una molt bona notí-
cia aquestes dos noves
incorporacions. La
federació va néixer
amb la finalitat de crear
un espai de cooperació
per tal de poder posar
a la disposició de les
entitats d'un espai de
referència on puguin
prestar atenció als
seus afectats i posar a
la seva disposició els
professionals que
requereixen per tal de
dur a terme aquesta
assistència. A més,
també, compartir els

coneixements i recur-
sos per la millora de la
gestió i el creixement
comú. Aquesta es tra-
dueix en que entitats
que no estaven pres-
tant serveis als seus
associats, actualment
els hi estant prestant i
millorant la gestió d'a-
questes entitats. Cal dir

que actualment estem
arribant a més perso-
nes d'arreu de Terres
de l'Ebre, aproximada-
ment unes 1000 perso-
nes, i no solament des
de la seu de Tortosa,
sinó amb altres seus
com és la de Deltebre i
properament la
d’Amposta. Volem pres-

tar serveis de proximi-
tat i amb professionals
dels mateixos munici-
pis. També tenim pre-
vist seguir treballant
per poder actuar a la
Ribera d'Ebre. Ara el
nostre repte també és
buscar l'autosuficiència
i crear més llocs de tre-
ball”.

Per la gestió del Centre de Dia

El proper 17 de
maig, a Falset,
tindrà lloc una cami-
nata solidària pel
càncer infantil.  La
sortida serà a les
9.30 h de la Plaça
de la Cooperativa.
Inscripcions Marxa
són a tres euros. I
els recorreguts
entre 6 o 8 km. A
partir de les 11, a la
Plaça, Vermut soli-
dari.

Caminem pel Càncer Infantil

L'Institut de Deltebre va acollir el passat dijous, 30 d'abril,
l'acte de lliurament del XIII Premi Ramon Calvo de recerca i in-
vestigació que premia els treballs dels alumnes de secundària
de les Terres de l'Ebre. Els quatre finalistes van exposar els
seus treballs al jurat i finalment els guanyadors van ser, en la
branca humanística i social Laia Fornós Vicente de l'institut de
Flix amb el treball: Didactiebre.Conéixer, ajuda a estimar. En la
branca cientificotecnològica: Quim de la Cruz de l'Institut de
Deltebre amb el treball MovMind:una aplicació real d'una inter-
fície cervell-ordinador. El Premi de cartells el va guanyar Mar-
ta Bertomeu Sancho de l'Institut de Deltebre que serà la imat-
ge de la catorzena edició dels premis que se celebraran al
2016. L'acte de lliurament dels premis va estar presidit per
l'escriptora Francesca Aliern, acompanyada de l'Alcalde de
Deltebre, José Emilio Bertomeu; el Director dels Serveis Terri-
torials d'Educació, Toni Martí; i la directora de l'IES Deltebre
Maria Antònia Sabaté, entre d'altres autoritats.

Premis Ramon Calvo

Un contracte que permetrà la
posada en servei del Centre de
Dia; “un èxit del nostre municipi
que comportara ̀ que la gent d’a-
quest poble no hagi de desplaçar-
se a altres centres de la comar-
ca”. L’equip de govern de
l’Ajuntament de l’Aldea vol mos-
trar la seva satisfacció pel suport
rebut per part de la ciutadania “a
l’hora de culminar un llarg proceś
que finalitzara ̀ amb la posada en
funcionament d’aquesta
instal·lació. La promesa de l’e-
quip de Govern, encara que gaire-
bé al minut 90,  s’ha fet realitat i
per tant, els iaios i les iaies de
l’Aldea, que així ho necessitin,
podran ser atesos de la millor
manera possible”.
Amb aquest, són 26 els centres
de L’Onada arreu del país. Un
centre amb una àmplia cartera
de serveis i que, com els altres,
està avalat per un privilegat grup
humà i de professionals. La jorna-
da de portes obertes serà avui i
demà dissabte de 16 a 20h.

L’Ajuntament de l’Aldea signa el
contracte amb L’Onada

Segons la nota de la regido-
ria de Benestar Social i
Familia de l’Ajuntament de
l’Aldea, el municipi, després
“d’un llarg camí que ha
hagut de fer sol, ha aconse-
guit per fi signar el contracte
amb l’empresa L’ONADA. 

La FESTE incorpora dues noves entitats
FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIALS DE LES TERRES DE L’EBRE

ACTUALITAT

Un any més torna el "Fem Dissabte", una iniciativa que
aplega voluntariat de totes les edats per netejar el riu
de deixalles i altres materials contaminants, a Móra
d’Ebre. Enguany se celebrarà el 9 de maig

Actualitat

En aquesta 7a edició, la
Festa del Mercat pren el prin-
cipal emblema de la ciutat, el
Pont Penjant, com a protago-
nista de la celebració, ja que
durant tot el 2015 se celebra
el centenari de la col·locació
de la primera pedra del pont.
En aquest sentit, el pregó de
l'acte oficial d'obertura, que
tindrà lloc el dissabte dia 16
al migdia, anirà a càrrec de
José Eugenio Ribera, l'engin-
yer responsable del projecte
del pont i que serà interpretat
per l'actor ampostí Àngel
Miñana. En acabar el pregó,
a la Plaça Santa Susanna on
hi ha el bust a l'alcalde Joan
Palau, obra d'Innocenci
Soriano-Montagut, es farà un
homenatge a l'alcalde que
fou impulsor i artífex de la
construcció d'un pont que,
per les seves característi-
ques i sistema constructiu va
suposar una obra pionera a
tot l'estat, els descendents
de l'alcalde Palau estaran
presents a aquest acte.

Festa del Mercat a la Plaça, 
a Amposta
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Després de nou anys al
front de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José
Luis Mora presentarà la
seva dimissió com a
President d’aquesta entitat
per motius purament per-
sonals i, fins que no es
convoquin noves elec-
cions, assumirà el càrrec
José María Chavarria,
Vicepresident 1er. Amb
aquest efecte es convo-
carà properament un Ple
extraordinari per a sotme-
tre a votació el relleu i, si
s’escau, cobrir les vacants
que es puguin produir en el
si de l’òrgan de govern de
la Cambra.
L’organització del centena-
ri de la Cambra, la consoli-
dació de l’Oficina de
Gestió Empresarial, l’ende-
gament d’activitats com
“Tortosa de Tapes” i els
diferents programes d’in-
ternacionalització de l’em-
presa marquen una etapa
que consolida una “Nova
Cambra” amb totes les

garanties de viabilitat
econòmica per a conti-
nuar, com fa des de més
de 100 anys, en la defensa
dels interessos generals
del comerç, de la indústria
i de la navegació de la
seva demarcació.

José Luis Mora ha manifes-
tat: “M’he sentit molt a

gust, he rebut molt més
d’allò que he donat, tinc
que agrair la confiança de
tots els empresaris del
Ple, els quals sempre
m’han fet costat. Me’n vaig
en la tranquil·litat que
deixo un equip Tècnic de
professionals que assegu-
ren la continuïtat de la
NOSTRA CAMBRA”

Fira de la
Terrissa i la

Ceràmica de la
Galera

José Luis Mora deixa la presidència 
de la Cambra de Comerç de Tortosa

Assumirà el càrrec José Maria Chavarria, vicepresident

El dimarts 5 de maig,  es
va dur a terme, a la seu
de la Cambra, la signatura
de l’acord de cooperació
especifica entre la cam-
bra oficial de comerç,
indústria i navegació de
tortosa i el banc de sang i
teixits.
La finalitat d’aquest acord
és donar continuïtat al
marc de col·laboració
entre la Cambra de
Tortosa i el Banc de Sang
i Teixits per a la realització
de projectes adreçats al

conjunt de la ciutadania
de Tortosa per fomentar
la donació de sang a
Catalunya.
La primera activitat de
col·laboració que es for-
mula és la II Edició
d’ATortosa DTapes que es
celebrarà de l’1 al 12
d’octubre a Tortosa i
durant la qual es posarà
en valor la rica i variada
oferta gastronòmica que
ofereixen els establiments
del sector restauració de
Tortosa.

Signatura de l’acord de
cooperació especifícia

Entre la Cambra i el Banc de Sang i Teixits

Un cop passats els dies en
què s’ha realitzat la fira, des
del passat dijous de tarda
amb la seva inauguració, a
càrrec de Joan Aregio i
Navarro i  fins el diumenge en
la seva clausura, els visitants
han pogut gaudir de totes i
cada una de les activitats que
s’anaven desenvolupant en el
transcurs de la mateixa.
L’expectació i curiositat dels
visitants (35.000 visitants)
anava des de la mostra de
peces variades que portaven
els expositors, tant terrissai-
res com ceramistes; passant
per les diferents demostra-
cions que s’han realitzat al
torn. Com a valoració des de
l’organització es pot dir que
ha estat un dels anys on els
resultats han superat les
expectatives, ja que l’afluèn-
cia de gent i el gran volum de
vendes ha fet que en el
moment del comiat amb els
expositors, tots i cadascun
d’ells ens hagin confirmat l’as-
sistència per a la pròxima edi-
ció.
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CRAC de la setmana:Ballet de Moscou
“RUDOLF NUREYEV? - ELL ERA LA DANSA!”

Fundat l’any 1989 pel
coreògraf i ballarí rus
Timur Fayziev, el Ballet de
Moscou està format per
alguns dels més destacats
ballarins i coreògrafs dels
ballets russos, com el
Bolxoi o el Stanislavski i és
ara per ara, una de les
companyies més impor-
tants del seu país. Des de
la seva fundació, ha realit-
zat més d’un miler de
representacions i més de
60 gires per tot el món:
Japó, Xina, Taiwan, Itàlia,
Suïssa, Anglaterra,
Espanya, etc.. El 1991, la
companyia fou elegida pel
genial Rudolf Nureyev per
a la seva darrera gira per
Europa. El Ballet de
Moscou posseeix un
extens repertori on desta-
quen títols com: El llac
dels cignes, Trencanous,
la Bella dorment, Somni
d’una nit d’estiu i les seves
darreres produccions
Carme i Don Quixot.
Parlem amb Timur
Fayziev, el seu director, un
home de 62 anys, graduat
a l’Escola Acadèmica de
coreografia del Teatre
Bolxoi de Moscou en
1971. 

Més Ebre: Què té «d'espe-
cial» el Ballet de Moscou què
transmet respecte i admira-
ció allà on va?
Timur Fayziev: Això, per
nosaltres, és molt important.
Li diré que el que sempre he
buscat en cada ballarí o
ballarina de la meva
Companyia, és la capacitat
de transmetre i sentir cada
personatge que interpreta.
La tècnica i el rigor no ho són
tot. No pots omplir l'escenari
de ballarins magnífics però
“buits”.

I és aquí, on el públic, el fas
sentir o no. Al final, és la sin-
ceritat amb la qual balles el
que el públic reconeix. Tal
vegada, aquest sigui el punt
especial, que, després de
molts anys en els escenaris,
hem après a identificar
ME: Més de cent representa-
cions l’últim any a més dels
viatges per tot el món...
molta responsabilitat i
estres...no li entren ganes de
jubilar-se i descansar?
TF: (riu) Com a molts artistes
els passa, el meu treball és
la meva vida. Deixar de tre-
ballar, és deixar de viure.
Clar que és cansat, però és
com el fet de sentir, com res-
pirar, sap. Jo faig el meu tre-
ball de forma visceral i no
concebo aixecar-me si no
puc tocar la dansa.
ME: Com és un dia «normal»

del Ballet de Moscou?
TF: Quan estem en gira,
intentem no perdre la rutina
que tenim a Moscou. És a
dir, si no tenim representació
o viatge, intentem realitzar 2
o 3 hores de classe per
estar en forma i repassar a
consciència les coses que
podem millorar. I no sola-
ment les que veiem des de la
direcció, sinó també les que
els mateixos ballarins ens
demanen que volen millorar.
Quan tenim representació,
incloem les 4 hores de clas-
se, assaig i distribució de
posicions adequades per a
cada escenari, sempre
abans de la funció.
ME: Durant les vostres gires
programeu activitats per als
estudiants de dansa. En què
consisteixen aquestes tas-
ques?

TF: Si, som conscients de
l'important que són per a
aquest art els somnis i les
ganes dels nous ballarins.
Per tant, intentem oferir un
punt més de suport a aques-
tes carreres que estan ini-
ciant-se tant a nivell tècnic
com emocional.
Com a mínim sempre convi-
dem a veure, a tothom que
vulgui, la classe de la
Companyia. A vegades invi-
tem un parell d'alumnes a
participar-hi, i, quan hi ha
més temps, oferim una
"Master Class" gratuïta amb
la finalitat de treballar amb
més profunditat la tècnica
dels alumnes, exigint aquest
“poc més”. Al final sempre
fem una xerrada on els alum-
nes ens pregunten detalls de
la vida d'un ballarí professio-
nal.

ME: Treball, disciplina, vida
sana... Quina dieta alimentà-
ria segueixen els ballarins i
ballarines per tenir l'energia
necessària per realitzar tan-
tes hores d'activitats físiques
diàries?
TF: Li garanteixo que el cos
del ballarí o ballarina ve del
treball físic diari que es realit-
za, i dels hàbits saludables.
No ve del no menjar. Adoni's
que seguir el ritme de vida
que portem, exigeix una ali-
mentació equilibrada. No hi ha
secrets, i és més, cada balla-
rí té els seus propis hàbits.
Són importants els carbohi-
drats, les proteïnes, tant ani-
mals com vegetals, i una
bona hidratació… En realitat,
el mateix cos t'indica el que
necessites per poder estar bé
i reclama el que necessita per
no perdre l'energia.

ME: Quantes persones inte-
gren la companya? I el fet de
passa tantes hores de con-
vivència, viatjar junts durant
tants mesos fora de casa,
com se suporta?
TF: En gira, són 30 els balla-
rins que realitzen cada repre-
sentació.
L'ambient entre nosaltres és
com si fóssim una gran famí-
lia. No podria ser d'altra
manera, ja que, com bé diu,
són moltes hores, dies,
mesos junts. I a més, aques-
ta relació, és la que trans-
metrà al públic moltes emo-
cions: cignes que es mouen
com si fossin un sol cigne,
ballarines que salten en
braços d'algú al que conside-
ren, abans que res, un
amic...
També tenim en la
Companyia moltes parelles,
com per exemple els solis-
tes, i això fa que, en escenes
d'amor, la química sigui
major.
ME: Rudolf Nureyev, extraor-
dinari ballarí i coreògraf.
Vostè que el va conèixer, que
ens en pot dir?
TF: Si, un geni. Com sabrà,
l'escola russa de ballet és
coneguda pel rigor i la tècni-
ca del seu mètode d'ensen-
yament: disciplina, repetició i
més repetició, dolor, sofri-
ment… Nureyev era tot això
però portat a un altre nivell.
Treballar amb ell va ser una
exigència constant. Era
capaç de treure de nosaltres
molt més del que imaginà-
vem ser-ne capaços. Ell era
la dansa. Escoltar cadascun
dels seus consells, de les
seves puntualitzacions,
veure com sentia cada pas,
cada personatge, ... Va ser
una de les majors experièn-
cies de la meva vida. 

Isabel Carrasco
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L’Ascó va guanyar el Gavà
(1-0), dissabte passat. Un
gran gol del crac Eizaguirre
va valdre la victòria i mantenir
el liderat del grup V de la Ter-
cera divisió. El somni està
més prop. Falten dues finals i
l’objectiu ara és ser campió.

L’equip de Rubio té autode-
pendència. Diumenge visita el
Cerdanyola mentre que la Po-
bla, segon classificat, visita
un necessitat Terrassa que
crema el darrer cartutx per
entrar a la promoció. Es cin-
què. En la darrera jornada,

l’Ascó rebrà un Santfeliuenc
que es podria jugar la per-
manència. 
Cal mirar primer la jornada

de diumenge. Tot estarà en
joc. Es podria ser campió.
Però també podria quedar el
desenllaç per la darrera jorna-

da. Una de les dues primeres
places ja estan garantides.
Falta la darrera espenta. Ja
s’ha fet història. Ara manca
posar el llistó on ningú a les
Terres de l’Ebre l’havia posat.
Gran mèrit. L’Ascó és el nos-
tre referent. Més que mai.  

FC Ascó, a un pas de la glòria
FALTEN DUES JORNADES I ES LÍDER 

Depèn d’ell per ser campió i assolir el màxim èxit d’un club futbolístic de les Terres de l’Ebre
Avui he de fer-li un modest

reconeixement des d’aquí a Jo-
sep Pallarés, que als 48 anys,
ens va deixar ahir. Josep, natu-
ral de l’Ametlla, ha patit una
greu malaltia contra la que ha
lluitat els darrers anys, però
que finalment ha pogut amb
ell, tot i el seu esperit lluitador i
la seua fortalesa com a espor-
tista que ha estat, primer com
a futbolista i ara com amant de
la bicicleta.
Coneixia a Josep de l’època

en la que ell va jugar amb el Re-
molins (abans de la fusió amb
el Bítem). I fins i tot l’havia mar-
cat; havíem estat rivals abans
que companys quan de la mà
d’Amadeu Cid, ’Menotti’ vaig fit-
xar a la Cala, al camp de Ribes
Altes. Josep estava a la planti-
lla de l’Ametlla i llavors era dels
més veterans. El recordo per-
fectament perquè des del pri-
mer dia em va donar la mà.
Em va obrir aquell vestidor i
sempre amb el seu somriure i
tarannà dialogant estava obert
a transmetre calma i tranquil.li-
tat. Persona emblemàtica i ju-

gador també
car ismàt ic
per on va pas-
sar. Se’l pot
recordar com
era, com una
gran persona. Els darrers
anys, tot i que podia fer temps
que no ens havíem vist, quan jo
visitava l’Ajuntament, ell no
dubtava a venir a saludar-me
amb aquell mateix somriure
amb el que el vaig conèixer. 
La vida té aquests cops tan

durs. Un company, amb 48
anys, se n’ha anat. Del meu
pas per l’Ametlla era dels qui
guardava millor record. I sem-
pre el mantindré. Perquè tenia
un gran cor.
Des d’aquí el meu petit ho-

menatge al jugador que ens va
salvar aquell any, amb un gol
en temps afegit a Vilaseca i un
altre, a casa, contra l’Amposta
en la penúltima jornada. Sem-
pre ho recordàvem quan ens
veiem. I sempre els recordaré,
com també a ell. Una gran pèr-
dua a la Cala. Fins sempre Jo-
sep!. 

En record al calero 
Josep Pallarés

L’Ascó visitarà diumenge el Cerdanyola (12 h)
en el penúltim partit de la lliga

Proper partit

Nando Crespo en l’òrbita i també pot estar-ho 
Sergi  Navarro (R. Bítem)

Delfin no seguirà entrenant a
la Rapitenca

ACTUALITAT

Delfin Ferreres ha anunciat
aquesta setmana que no se-
guirà a la Rapitenca. Més Ebre
va anticipar que renovaria i és
que hi havia un principi d’acord
per a fer-ho. “Era així”, reconei-
xia el propi Delfin, “les dues
parts estàvem d’acord per a
renovar”. Però la situació ha
canviat. Segons Delfin, “el pro-
blema és que per qüestions
professsionals, la temporada
vinent no em puc comprome-
tre al 100% com  fins ara. Serà
incompatible poder venir com
ho fet aquesta temporada des
de Vilanova, i si no puc estar
amb totes les garanties, prefe-
reixo no seguir. Agraeixo la
confiança i he de dir que que
he estat molt bé a la Ràpita i
que aspirem a quedar el més
amunt possible en les jornades
que falten”.
Els rumors, fonamentats, in-

diquen que
Nando Crespo
pot ser el re-
lleu. I la prime-
ra opció. I és
així. Han existit
les primeres
c o n v e r s e s
però en cap
cas, fins ara, està confirmat.
Una altra opció, també fona-
mentada, però que fins al mo-
ment només és un rumor, és la
de Sergi Navarro, tècnic que
està fent una gran temporada
al R Bítem. 
Així mateix, Nando Crespo,

en el cas hipotètic que Teixidó
no continués a l’Amposta, tam-
bé es diu que està ben situat
en la llista com a futuribles.
Són rumors com també ho són
els que a hores d’ara situen a
Àngel Garcia (Catllar) en la ban-
queta del Tortosa.

El líder va frenar la ratxa de l’Amposta

L’onzena no va poder ser
PRIMERA CATALANA

L’Amposta no va poder arri-
bar a l’onzena jornada seguida
sense perdre. Va caure amb el
Morell, el líder (1-6). Un resul-
tat escandalós i que a tots els
efectes fou inflat. Però l’Am-
posta, que va començar bé i
va fer l’1-0, gol de Jonathan,
va anar sortint del partit per
l’efectivitat d’un Morell que va
tenir dinamita i que cada cop
que arribava, no perdonava.
Això va pesar en l’estat d’ànim
dels ampostins. I, sobre tot, a

l’inici de la represa, quan amb
l’1-3 i s’intentava entrar en si-
tuació, Callarisa fou expulsat.
L’àrbitre no va decidir, però
tampoc va agradar. L’Ampos-
ta, quart, visita diumenge el
Juventud 25 de Setiembre. 

L’Amposta, quart, visita el
Joventud 25 de Setiembre

Proper rival

Triomf davant el Tàrrega (1-0)

La Rapitenca es consolida

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va vèncer el Tà-
rrega (1-0) en un partit igualat
al primer temps en el que els
dos equips van estar ben po-
sats i no van crear excessives
ocasions de gol. A la represa,
el partit va obrir-se i sobre tot
va fer-ho quan els locals van
marcar el gol de la victòria.
Amb l’1-0, van disposar d’altres
ocasions, així com el Tàrrega
que va poder empatar. Però el
marcador no es va moure. Els
tres punts, després de quatre

jornades en les que només s’-
havia aconseguit una victòria,
refermen la bona temporada
dels rapitencs, setens amb 44
punts. Un equip que ha tingut
baixes com les de Toño, Agus,
Aleix i ara Adri (va debutar amb
el Camarles el dissabte) i que
amb gent jove i dels planters ha
assolit la fita de la permanència
amb molta antelació. Bona
campanya. 

Foto: Jordi Gil.

Una acció del partit Ascó-Gavà. de dissabte passat. 
IRIS SOLÀ
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El Camarles amb les baixes
que té a la davantera, va bus-
car un jugador amb molta cele-
ritat, a finals de la setmana
passada. La Rapitenca podia
tenir alguna baixa, en el cas de
guanyar divendres matí al Tà-
rrega i apuntalar la permanèn-
cia. Els rapitencs van guanyar i
Adri, davanter que venia de Vi-
lanova amb el tècnic Delfin, va
rebre la baixa i va poder debu-

tar amb el Camarles, a Gande-
sa, al dia següent, dissabte. Ell
va fer el gol del Camarles en
un partit que els gandesans,
després de cinc jornades sen-
se fer-ho, van guanyar. Els de
Rafel Navarro van perdonar al
primer temps. A la represa, el
partit va igualar-se i l’aparició
d’Adri va revolucionar-lo. Ell va
empatar. Però llavors va
aparèixer Gumiel i, amb un

gran gol, va fer el 2-1 que retri-
bava els locals amb la dinàmi-
ca de victòries. 
Els camarlencs estan im-

mersos en la lluita per evitar la
cinquena plaça per baixa, qué
és de descens per compensa-
ció, a hores d’ara. La lluita
serà amb el Cambrils. 
El calendari el té més assequi-
ble. En la propera jornada no
pot fallar contra el Camp Clar. 

Adri, el fitxatge llàmpec, va debutar dissabte 
amb el Camarles, a Gandesa

DIVENDRES VA JUGAR AMB LA RAPITENCA

Guillermo Camarero i Joanma Rodriguez continuaran entrenant el
primer equip de la Cava. Després de diverses converses, la renova-
ció s’ha concretat aquesta setmana.
La Cava va guanyar el Catalònia (1-0) i amplia la seua ratxa. Són

10 victòries en 12 jonades. Un partit igualat, obert i en el que els lo-
cals van saber rendibilitzar un penal que va transformar Ferran, juga-
dor que és l’eix vertebrador del gran estat blanciblau. Bona imatge
dels locals davant d’un Catalònia que va buscar l’empat però que no
va poder aconseguir-lo. Els jesusencs, un punt en tres jornades, es-
tan lluny de la zona compromesa dels descens compensat però tam-
poc han pogut enlairar-se cap a una posició més capdavantera. La
Cava és sisè amb 52 punts. Destacar el debut del cadet, Arnau, de
la nissaga dels Pardo. La Cava visita demà dissabte l’Alcanar, en fes-
tes. El Catalònia, també demà, rebrà el Roda de Berà. Amb l’intent de
guanyar per escal.lar posicions a la taula classificatòria.  

El calero Josep Pallarés ens ha deixat als 48 anys, víctima d’una
malaltia. Josep fou jugador de l’Ametlla, del Remolins i del Perelló.
Persona carismàtica a la Cala, i per allí per on va estar. Més Ebre
s’afegeix a les mostres de condol a la família i en especial Michel
Viñas, company de Josep quan va jugar a l’Ametlla. “Sempre et re-
codaré Josep, per com em vas acollir en aquell vestidor i per la
teua proximitat, amb un somriure i una calma que et feien diferent.
I els teus grans gols, de davanter ‘pillo’ i intel.ligent, que en temps
afegit en les darreres jornades ens van salvar del descens aquell
any. Fins sempre, amic Josep”. A la foto, en peu, d’esquerra a dre-
ta: Rafel, Eloi Maura i Xavi. Ajupits. Josep Pallarés i Juanjo Balfegó. 

Ens ha deixat Josep Pallarés
AL 48 ANYS. FOU JUGADOR DE L’AMETLLA

El CD la Cava va efectuar ahir dijous per mit una assemblea ge-
neral informativa per al soci en la qual es va presentar oficial la jun-
ta que ja ha dirigit el club els darrers mesos i que és la de la candi-
datura d’Agustí Rius, nou president com ja es va comunicar al seu
dia una vegada no van fer-se eleccions al club.
Així mateix, en aquesta assemblea, el president Agustí Rius i la

junta van informar de les noves directrius que tindrà l’entitat a par-
tir d’ara. 

Assemblea general
informativa del CD la Cava

AHIR LA NIT

L’Ampolla havia de guanyar en
la seua visita al camp del cuer.
I va fer-ho, tot i que fins la sego-
na meitat no va poder certificar
el triomf (0-2). El tècnic Jordi
Rojas, comentava que “la pri-
mera meitat fou la típica de
creure't que el partit es traurà
fàcil...i veus que van passant
els minuts i no entres en situa-

ció i ni tens la intensitat ne-
cessària”.
A la represa, segons Rojas, “ho
vam parlar, vam fer unes modi-
ficacions i vam canviar la mane-
ra de jugar. És quan comencem
a tindre més presència davant i
a crear ocasions de gol a més
dels dos que vam fer”.
Jordi Rojas valorava “la bona re-

acció de la segona part, quan
van arribar els gols, un pal i di-
verses ocasions”.
L’Ampolla rebrà diumenge el

Valls, un partit especial per a
Rojas que va entrenar l’equip
vallenc. Una victòria “ens acos-
taria molt a l’objectiu”.
Es preveu que Sergio Ruiz i

Marc Perelló puguin tornar.

L’Ampolla acarona la permanència amb el segon triomf seguit

VA GUANYAR CONTRA EL CUER, EL CAMP CLAR (0-2)

Diumenge en horari de Ca-
nal Plus, 20 h., per les comu-
nions, a l’Aube de Jesús i Ma-
ria es disputarà el partit de la
jornada. Els locals, segons a
la taula, rebran el R. Bítem,
equip que és tercer. La distan-
cia és de quatre punts. Per
tant, el partit és decisiu. Una
victòria local ja sentenciaria
aquesta segona plaça. Un em-
pat, la deixaria també molt de-
cantada per als de l’Aube
mentre que un triomf dels de
Sergio Navarro ajustaria a un
punt la distància entre els dos
equips, a manca de tres jorna-

des per al final. 
El Jesús i Maria va guanyar

diumenge passat al camp del
Tortosa (1-2), primer triomf en
la seua història a l’estadi. Tei-
xidó i Raül Gonzalez van
avançar aviat als de l’Aube. El
partit es va igualar i a la sego-
na meitat es va trencar. El
porter Raül Jimenez va estar
sensacional i ja al primer
temps va evitar el gol local. El
Tortosa, al segon, va tenir una
bona ocasió i un penal que va
tornar a fallar Javi Asín. Els
dos equips jugaven en deu
per les expulsions de Gerard i

Teixidó. Els d’Hilario havien en-
trat en situació i estaven apre-
tant al Jesús i Maria que, per
la seua banda, tenia espais al
contraatac. Una bona jugada
d’atac local va comportar l’1-
2. El derbi va quedar incert. El
Tortosa hagués pogut empa-
tar però Raül va evitar-ho. El
Jesús i Maria, a la contra,
amb Toni Calafat, hagués po-
gut sentenciar. Al final, 1-2 i
tres punt d’or per al Jesús i
Maria perquè qualsevol enso-
pegada li hagués suposat
molta més pressió per al par-
tit de diumenge contra el R.

Bítem. En qualsevol cas, serà
un gran partit. Alberto Cuenca
i Dreiver van debutar. 

Jesús i Maria-R. Bítem, el partit de la jornada
La plaça de promoció d’ascens està en joc: s’enfronten el segon contra el tercer

DIUMENGE A LES 20 HORES

Camarero seguirà entrenant el CD la Cava
10 VICTÒRIES EN 12 JORNADES. VA VÈNCER EL CATALÒNIA (1-0)

Jugadors del Jesús i Maria, celebrant el triomf al vestidor, diumenge.

Camarero.

Gumi va marcar el gol del triomf
del Gandesa, contra el Camarles

El R. Bítem va golejar el
Deltebre (5-0) (Àngel -3-,
Ubalde i Edgar). Amb el Del-
tebre, (han hagut jugadors
que han anat sent baixa en la
lliga) van debutar Miki i Gas-
ton (Morell B). L’equip està en
descens i diumenge rebrà el
líder que potser campió. 

El R. Bítem va
golejar el Deltebre

L’Alcanar rebrà el CD la Ca-
va en un dels derbis de la jor-
nada. El partit, en festes, s’ha
avançat al dissabte (18 h). Els
canareus van perdre en la vi-
sita al líder, diumenge passat,
per 3-0, en un partit que es va
decidir aviat.  

L’Alcanar avança
el partit al
dissabte
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Sempre he dit que en aquestes terres som de sang calenta i vivim el futbol de for-
ma molt passional. Fa uns dies, un jugador em deia que en un partit les pulsacions
poden anar a 200 % però la boca va a 3000% amb la qual cosa, a l'àrbitre, en mo-
ments determinats, li diuen de tot menys guapo. Fa diverses setmanes que vaig avi-
sant que a Tercera catalana algun partit no acabaria i així ha estat. El dia 1 de Maig
10.45 h del matí, gran partit: Batea-Santa Bàrbara. Guanyava el local 2-0 i empata el
visitant. Molta emoció. L'àrbitre xiula un penal a favor del Santa, fou el 2-3, i dos se-
guits al Batea. Empata el conjunt local i al minut 89, arran de la segona pena màxima en contra, i segons
m'expliquen tant jugadors del Batea com del Santa Bàrbara, l’àrbitre els va dir que cap dels dos penals
ho eren, però que els havia de xiular. ¿Es sentia pressionat?. Els jugadors del Santa Bàrbara s'escalfen.
Se’n van al vestidor. L'àrbitre es queda al camp i finalment també se'n va a la caseta. Els jugadors del
Santa Bàrbara proposen de tornar al camp una altra vegada i finalment, el col.legiat decideix suspendre
el partit. És de pel·lícula el que va passar en aquest partit. O també és la salsa del futbol. Jo entenc que
aquestes coses no haurien d’ocórrer però així estan les coses. Els jugadors del Santa Bàrbara van mar-
xar a la caseta i, en aquell moment, no va haver-hi un jugador que posés seny sabent que es jugaven l'as-
cens. M'expliquen que aquest àrbitre ja porta dues temporades liant-la en molts partits. Em diuen també
que potser no està preparat, però clar això ja és culpa de la designació. Que es posa molt nerviós en
molts partits...clar com els jugadors. No entro a valorar a l'àrbitre potser si algun dels 22 jugadors arbi-
trés un partit, ho faria pitjor. No és fàcil; agafar el xiulet i tenir contents a 22 persones i l’afició. 
Partit Pinell Roquetenc, guanyava el visitant 0-2. Minut 55, un penal no assenyalat al Roquetenc, fins

Morales, mister del Pinell, ho reconeix. I comença el festival. Hi ha molta pressió al camp i aquesta sor-
geix el seu efecte. El Pinell va empatar amb dos penals, ‘un dubtós’, segons els de Subi. Va remuntar el
conjunt local fins el 3-2 i el Roquetenc va empatar al 97. A la segona part, es van viure moments de ten-
sió en el camp i a la grada. En aquest partit, com en d’altres, la pressió dels espectadors potser va in-
fluir en el resultat final. En aquesta ocasió. també diversos jugadors del Roquetenc volien abandonar el
camp, però el seu míster no els va deixar. Aquesta lliga de Tercera catalana tindrà emoció i tensió fins la
última jornada. Segur dos equips es jugaran l’ascens directe i potser tres o quatre tindran opcions a la
promoció. Serà una jornada d'infart. No es preocupin; si volen saber cada minut qui puja o qui promocio-
na, a la web d’Icompeticion podran seguir la classificació, a temps real. Cosa que ni la federació ha acon-
seguit i crec que trigarà anys a fer-ho. D’altra banda, no sé que passarà en les dues últimes jornades. Al-
guna prima hi haurà; encara que em diuen dos directius que de diners n’hi ha pocs però es pot pagar en
espècies, amb un sopar per exemple. No els garanteixo res perquè no hi haurà proves però algun rival
pot ser primat per guanya o perdre.
És normal, i fins i tot legal, però hi ha molts jugadors que no permetran perdre encara que els paguin.

Trobo insòlit el que va passar aquesta setmana, que un àrbitre reconeix que no eren penals i els pita. Els
jugadors del Santa Bàrbara abandonen el camp (podrien ser sancionats per tres punts) i dos espectadors
un de cada equip es van dir de tot però no es van abraçar.
La veritat és que tenim una categoria atractiva en tots els àmbits. Fa unes setmanes vam tenir l’afer

Calafat. Després el del partit Godall-Móra la Nova on el visitant no es presenta i s'arma un lio per la prem-
sa recordant el partit d'anada. Els casos més recents, Pinell-Roquetenc i Batea-S. Bàrbara on hi van ha-
ver coets i focs artificials i la temporada, a falta de 4 jornades, no s'ha acabat. Sempre he dit que a la 2a
catalana hi ha més futbol, però per emoció i salsa la tercera catalana, passa cada temporada, és molt
més apassionant. Més rivalitat, més derbis...Mentre a la segona catalana està tot decidit i només cal
conèixer el cinquè equip que pot baixar, a la tercera res està escrit, sis equips es juguen el descens, no-
més un està decidit i per l'ascens més la promoció hi ha sis candidats. Molts són favorits però fins a la
jornada 34 i fins que es xiuli el final, queden moltes incògnites per a resoldre. La Federació té als seus
delegats per avaluar els àrbitres però no estaria de més que en cada partit els dos entrenadors pogues-
sin també avaluar els àrbitres i al final de temporada baixessin o pugessin de categoria segons les vota-
cions. 

TORTOSA, NANDO NO ERA EL CULPABLE. CONFIRMAT. Fou un cessament injust i les dades ho
confirmen. El Tortosa, amb Nando, en 22 jornades va perdre cinc partits. Amb Hilario, en vuit jornades,
també ha perdut cinc partits. Quan se’n va anar Nando, l'equip estava a onze punts, complicades però
encara tenia possibilitats de la promoció. I des del canvi d'entrenador, cada setmana li passa un equip. El
Tortosa és novè. Quan estava Crespo eren sisens. Es van equivocar en la decisió de no mantenir la con-
fiança a Nando i ara poden tornar a equivocar-se al fitxar entrenador no idoni per a aquest club.

RAPITENCA, SE’N VA DELFIN I NANDO CRESPO A L'ESPERA. Delfin no segueix a la Rapitenca.
Una pena. El club volia que continués; hi havia un preacord però per incompatibilitat del seu treball no
podrà seguir. Em vaig posar en contacte amb sis jugadors d'aquest equip i em van dir del "és un tècnic
treballador, respectuós, atent, guanyador, sincer, no mira edats; si un xaval s'ho mereix, juga. És exigent,
intel·ligent, apassionat pel futbol, sap com dirigir un vestidor, una gran persona molt segur de si mateix,
amb idees molt clares, molt tàctic, els partits que es juguen malament sap guanyar-los...”. Tres entrena-
dors en menys d’un any: Teixidó, Garcia Sanjuan i Delfín. Qui serà el nou míster, el que té més possibili-
tats és Nando Crespo, ex Tortosa.

EL CAMPIÓ DE TERCERA CATALANA ES DECIDEIX ABANS DE COMENÇAR LA LLIGA. Són
casualitats vostès diran. Jo vaig dir que les casualitats no existeixen i més sinó ens atenem a aquesta es-
tadística demolidora. El campio es decideix abans de començar el campionat. En les últimes tempora-
des, els tres campions: Ampolla, Perelló i Camarles a la última jornada s'han enfrontat contra el Sant Jau-
me d'Enveja. I en la present lliga, en la ultima jornada, el Godall juga contra el Sant Jaume. Vaja, que si el
Godall puja haurem de creure en bruixeria. Quan va començar el campionat jo aquesta dada ja la sabia,
però mai vaig pensar que el Godall pogués ser el beneficiat i avui en dia potser una realitat. 

AMPOSTA-RAPITENCA. Tot sentenciat. Vaig dir ja fa molts mesos que aquests dos equips se salva-
rien i faltant quatre jornades els dos estan on es mereixen pel seu joc, entre els sis primers. Va arribar el
líder a Amposta, va arrasar i l'àrbitre també. A la Rapitenca arriben els comiats aquesta setmana va ser
baixa Adri i Delfín va anunciar que no seguirà.  

Tercera catalana: primes, àrbitres i escàndols

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

SEGONA CATALANA - NOMÉS UN LLOC PER DECIDIR. Misió complerta del Jesús i Maria. Guan-
yar al camp del Tortosa i quedar per sobre del seu equip rival: La Cava. Ara queda la il·lusió de la promo-
ció. Remolins-Bítem, després dels cinc gols, és màxim golejador i 25 dianes d'Àngel. No entenc com el
va deixar escapar el Tortosa. Si ara comencés la temporada, la Cava de Camarero sorprendria. Bestial:
11 últims partits només una derrota. El Deltebre de Narcís, per la seua banda, està gairebé descendit.
Els fitxatges van arribar massa tard. Es nota la mà de Jordi Rojas a l’Ampolla; dues setmanes guanyant i
està pràcticament salvat i a més crec que aquest entrenador seguirà en aquest equip. Segur gairebé al
100%. El Camarles va fer un fitxatge llàmpec el divendres 1 de maig, a les dues de la tarda, després del
partit de la Rapitenca. L'objectiu era Adri i 28 hores després va debutar amb el Camarles. Però es va per-
dre. La cinquena plaça de descens se la juguen dos equips: Cambrils té un calendari difícil, pot guanyar
al Tortosa i Deltebre i perdre davant del Jesús i Maria i R-Bitem; i el Camarles ho té més fàcil pot guanyar
al Camp Clar i Sant Pere Sant Pau i contra el Valls i Tortosa pot donar la campanada. En contra és que
el Cambrils a part de tenir dos punts més i sembla que els àrbitres l'acompanyen també en la seva sort.

TERCERA CATALANA. DOTZE EQUIPS IMPLICATS. Si el Godall guanya al camp del Batea, poden
sonar la campanes en aquest poble del Montsià: "Nosaltres només volem la promoció".  Ulldecona i San-
ta Barbara van tenir la lliga a les seves mans pels seus grans equips, però en aquesta part final han bai-
xat ritme, front un Godall que no era cap favorit per a l'ascens i un Flix que estava descartat fa unes jor-
nades i amb la suma de 9 jornades guanyant s'ha col·locat segon en un tres i no res. Sis equips es juguen
l'ascens i sis el descens, un total de 12 equips a falta de quatre jornades estan uns en perill, altres amb
l’emoció de l'ascens. Per als descensos, 4 seran els que poden baixar, sense comptar en la promoció si
puja el segon o no. O si el Jesús i Maria salva el Camarles, en el cas que quedi cinquè per baix. El segon
lloc dóna dret a l'ascens automàtic si ets el millor dels tres grups de Tarragona i el nostre grup ja està
molt lluny amb la qual cosa hi haurà promoció. Alcanar B, que estava sentenciat pel descens, s’ha refet.
Efecte Parra altre cop. Li va donar moral als seus jugadors jugar contra el seu ex míster Bartoli i van fer
un partidàs i encara tenen posibiliades de salvar-se. Porten tres jornades guanyant. Pas de gegant del
CampredÓ, vaig avisar al míster del Santa Bàrbara i a Carlos Gilabert, que aquest equip eren guerrers, i
ho van demostrar. Van guanyar merescudament. AIXI POT QUEDAR LA JORNADA 34: GODALL, 63; FLIX,
63; ULLDECONA 63; SANTA BÀRBARA 62; ALDEANA, 61; CORBERA, 59.

TERCERA CATALANA

AMB EL 3-3, UN PENAL A FAVOR DELS LOCALS ÉS EL DETONANT. PARTIT DE RECUPERACIÓ

El S. Bàrbara es podia posar líder. Amb el 3-3, ja en temps afegit, el segon penal seguit a favor del Batea (el San-
ta havia fet el tercer gol també de penal) va comportar protestes. Segons deien de S. Bàrbara, “l’àrbitre va dir que
havia xiulat els penals perquè se sentia pressionat. Ens vam sentir humiliats”. L’equip planer va marxar del camp.
Ara aclareixen que “ho lamentem; no s’ha de fer. Però no foren tots els jugadors. Només uns quants; era el millor
perquè no protestessin més”. Posteriorment, el Santa va proposar acabar, però “l’àrbitre va decidir no fer-ho”. El
comitè ha incoat d’expedient. Caldrà esperar per saber si a més del partit perdut, el Santa rep sanció de 3 punts. 

El Flix és l’equip més en forma de
la categoria. I també dels més
forts del futbol català. Va guanyar
la Sénia i ja porta nou victòries
seguides. Ha pujat fins la segona
plaça. Impressionant. Gran satis-
facció entre l’entregada afició que
diumenge també acompanyarà l’e-
quip a Santa Bàrbara. Els locals es
van posar amb el 4-0. La Sénia va
reduir distàncies al final.

El Godall, més posat d’entrada, fou
més efectiu i va encarrilar el partit
aviat amb el 2-0. Carlos i Ferran van
marcar. L’Aldeana va intentar-ho i va
tenir opcions per haver entrat en el
partit, reclamant algunes decisions
en les que no va estar d’acord.
Avançada la represa, Jordi va fer el
3-0. L’Aldeana va reaccionar amb
els gols de Manel i Salva (p). Els
locals són líders, l’Aldeana encara
amb opcions.

GODALL-ALDEANA 3-2

Corbera i Batea van oferir un derbi
com sempre apassionant en el
que tots dos equips buscaven la
victòria per seguir amb possibili-
tats de lluitar per les places d’as-
cens.  L’empat no satisfà a ningú.
I és que el Corbera ja acaronava el
triomf i l’havia tingut a les mans
però el gol d’Agustí (85’) també
premiava l’esforç visitant. 

El Roquetenc va avançar-se amb
dos gols d’Alegre. A la represa, el
partit es va crispar, amb molta ten-
sió. Els locals, necessitats per la
permanència, van empatar arran
d’un penal i un gol d’Ismail. Yelti va
fer el 3-2. El Roquetenc estava en
desacord amb l’arbitratge. Els
locals, també. Nervis. Ramon en
temps afegit va marcar el 3-3. 

Després de les incidències de
divendres en el partit de recupera-
ció de Batea, el Santa Bàrbara no
va estar massa ben posat en el
duel. Tot al contrari que el
Campredó que volia refer-se de la
imatge a la Sénia i, a més, havia
de guanyar per acostar-se a la
permanència. Victòria justa dels
locals que estan més prop d’acon-
seguir-la. 

CAMPREDÓ-S BÀRBARA 1-0

L’Ulldecona va perdre possibilitats
de seguir líder en perdre al camp
d’un Móra la Nova que ja no recorda-
va el que era guanyar. Roberto va
fer el 0-1 però un inspirat Ruben
Barceló va empatar acte seguit.  El
partit va estar obert, amb més inicia-
tiva visitant. Però els locals van jugar
més replegats i Ruben Barceló va
marcar el 2-1. L’Ulldecona segueix
amb opcions d’ascens.

M NOVA-ULLDECONA 2-1

Partit de sis punts en la lluita per la per-
manència. I la Cala que, com el
Campredó, va fer un pas ferm endavant.
L’Horta haurà de seguir patint principal-
ment en el proper partit on s’ho juga tot
contra l’Alcanar. Es caleros, dissabte, van
fer l’1-0 amb gol de Rullo. Marc Baiges
empatava però Pepe feia el 2-1. L’Horta
va perdona a la represa quan Gerard, por-
ter calero, va salvar la victòria. 

Parra, tècnic de l’Alcanar B, ja va salvar
l’equip miraculosament del descens.
Fa un parell de mesos, ja es descarta-
va a l’Alcanar. Però Parra seguia
creient amb els seus jugadors. I ho
està aconseguint. Gran partit contra el
conjunt on està Bartolí, que fou tècnic
de l’Alcanar. Oriol i Ruben van marcar.
Tercera victòria seguida i moltes
opcions de permanència.  

El Ginestar també s’aferra a les opcions
de permanència. Havia de guanyar el
Sant Jaume i va fer-ho, tot i que sofrint
fins la represa. Va ser llavors quan Juan
Caballos (2) i Enri van sentenciar. El
Sant Jaume ha agrait el bon tracte i les
atencions rebudes en la seua visita a
Ginestar.

Nou pas endavant L’Ulldecona no s’enlaira El Godall es manté líder

CORBERA-BATEA 1-1

Derbi incert

PINELL-ROQUETENC 3-3

Alta tensió
FLIX-LA SÉNIA 4-2

9 d 9. Candidat

AMETLLA-HORTA 2-1

Gerard salva la Cala

ALCANAR-PERELLÓ 2-0

Efecte Parra GINESTAR-ST JAUME 4-1

El Ginestar s’aferra

El Batea-S. Bàrbara no s’acaba
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Raül (J. i Maria)

Jonatan (Amposta)       Cosido (Catalònia)       

Villarroya (Rapitenca)    Ferran (la Cava)            
R. Vates (Alcanar) 

Gumiel (Gandesa) 
Aleix Salvadó (Tortosa)  

Domènec (Ampolla)
Àngel (R Bitem)           Adrià (Camarles)

Agustí (Batea)     Amado (la Sénia)

Edgar (Campredó)     Ruben (Möra la Nova)
Gaspar (Ginestar)

Yuri (Flix)     Lacem (Corbera)  Moha (Alcanar)

Gaspar (Ginestar)   Moha (Aldeana)          
Jordi Arasa (Pinell)    Jaume Lletí (Ampolla)

Gerard (Ametlla)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

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

18
16
15
13
13
13
12
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
5
4
3
2
1

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: Vilalba, Olímpic i Ascó B

Per reguralitat, per mèrits propis, per joc i perquè han estat superiors, aquests tres equips ja
són nous conjunts de Tercera catalana, gràcies al gran treball dels seus entrenadors Robert,
Paco Muñoz i Ruben. Dos dels tres tornen a la seva categoria mare mentre l’Ascó s'estrena en
aquesta categoria com a filial.

Top secret
ZAERA, ANY SABÀTIC. El p...amo del futbol de

la Rapitenca aquest any agafarà un any sabàtic. Li
ho va prometre a la seva dona, Verònica, doncs tin-
dran un tercer fill. Aquest Zaera és molt llest. 
Ho planifica tot com el futbol; n naixerà al maig

com va fer amb el segon fill per haver-hi més des-
cans a la temporada estiuenca quan no hi ha com-
peticions. Aquest mestre porta ja 18 temporades.
Ha entrenat a Santa Bàrbara, Sant Jaume, Reus, Es-
cola Barça, Futbol Base Barça i Rapitenca, on por-
ta 7 anys. Zaera tornara com a president del S. Bàr-
bara o Rapitenca o muntarà un nou club amb
projecció a tercera divisió. D'aquesta persona tot és
possible. 

FLIX FA OLOR A CAMPIÓ. Aquest club porta-
va dues temporades intentant l'ascens i no ho acon-
seguia. I aquesta temporada, que no entrava en el
guió ascendir, s'han col·locat segon, nou jornades
guanyant. Molts equips diuen que no aguantarà
aquest ritme. Jo d'aquest equip crec qualsevol co-
sa: té jugadors de molt calibre i un gran tècnic. Li
vaig preguntar el secret al seu míster, Rius, i em va
dir que era aquest: "Treball i treball".

RAÜL JIMENEZ (J. I MARIA)

Porter experimentat que fou professional al
Castelló i que ara demostra les seues condicions
al J.i Maria. Es una garantia. Diumenge,a Tortosa,
va salvar en dues ocasions el gol local i, per tant,

una victòria molt important pels de l’Aube.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

79
67
55
46
44
32
31
30
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
Jonatan Llorach
David Callarisa
Victor Calsina
Diego Becerra
Barrufet
Cristopher
Alex Iniesta

55
55
46
44
37
35
35
23
22
17
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

Alex Borull
Xavi Anell
Sam
Ivan Páez
Alexis Jimenez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Gerard Verge
Vilarroya
Toño Giménez
Adrià Alonso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

60
51
49
35
28
24
23
22
21
20
19

P

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

79
65
39
31
30
29
26
24
23
21
21

P

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

50
50
49
49
40
37
33
33
18
16
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

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

77
55
46
35
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
Quim Esteban
Leo Sosa
Joseph Ongola

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

P.

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

55
53
43
42
34
31
31
23
20
20
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

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

80
67
52
36
33
31
29
20
16
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

75
41
40
38
32
28
25
22
22
21
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

97
84
35
29
26
22
22
19
19
17
13

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

69
58
40
37
35
34
31
24
19
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Bel
José Ramon
Jota
Àngel Sánchez
Joel Crespo
Aaron Navarro
Josep Llaó
Vizcarro
Enric Ubalde
Victor Bartolomé
Edgar Bartolomé

63
60
57
49
33
32
29
18
15
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

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

46
39
39
35
32
24
24
21
21
20
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

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

74
57
46
42
40
33
25
15
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Alex Clua
David Pena
Magi Andreu
Mohedano
Marc Andreu
Robert Sánchez
David Flox
Marc Marti
Ramon Grau
Rafel Fandos

81
69
60
58
36
36
28
16
12
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

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

62
52
41
41
31
28
22
20
20
19
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
Nº P.

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

112
85
45
34
31
30
17
14
13
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ST JAUME
Nº P. JUGADORNº

Davide Bisegilie
Yassine
Joaquin Marti
Santi  Sancho
Dani Bandau
Ivan Abat
Roberto Marquez
Damia Bordes
Tortajada
Oriol Grau
Saul Lopez

68
63
45
43
39
32
32
30
25
24
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº P.

DISCULPES BECERRA. Les impremtes tenen fan-
tasmes, en ocasions. I quan això passa, succeeix com
la setmana passada. La foto del pichigol de l'Amposta,
Becerra, no va sortir la que tocava. I se’n va fer deu per
a l’entrevista Megacrac. La fotografa era la seva nòvia.
Em va fer, per aquesta confusió, en no sortir cap de les
seues fotos, una bona estirada d’orelles. Disculpes Be-
cerra i aquesta setmana público la foto que havia de
sortir, en aquesta plana.

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

48
37
35
34
33
29
25
25
25
23
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De la Torre
Ximo Marti
Adelassis
Jordi Roda
José Mulet
Xavier Arasa
Francesc Millan
Raül Gilabert
Dani Porcar

81
78
59
39
36
24
21
14
13
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº P.
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«»

Té 43 anys. Prop de 700
partits a sobre; és el
jugador en actiu més
veterà de les nostres
terres. Va començar a la
Segoviana, després va
passar pel futbol base
del Valladolid i va retor-
nar a la Segoviana,  en
futbol amateur, ja a la
Tercera divisió, fins que
va arribar l'oferta del
Tortosa, que acabava de
fer un play-off d’ascens
a la Segona B. Va estar
en aquest club dos eta-
pes i enmig d’elles va
militar en el Camarles
fins que va fitxar per
l’Horta, on va estar vuit
campanyes. Ara juga a
l’Ampolla. Chema, amb
un castellà sincer, pla-
ner, és una delícia escol-
tar-lo.

Pregunta: Vas començar
tard al futbol?
Resposta: Vaig començar
jugant a bàsquet, handbol i
al futbol no vaig fer-ho fins
els catorze anys.
P: Com arribes a aquesta
terra?
R: Fabregat, en la seva
etapa a Jerez, coneixa al
meu germà que era juga-
dor i el Tortosa em va fer
una oferta. I vaig acceptar.
Hi havia un gran equip:
Lagares, Margalef, Vizcarro
Ivan Romeu, Amador,
Enciso... després va debu-
tar també Victor Curto.
Arribo aquí i m'adapto força
bé.
P: I que és el que et sedueix
més d'aquestes terres?
R: Si traiem el vent, tot és
sensacional. Estem en un
lloc estratègic, envoltats
per muntanya i mar; bon
menjar, a més,  estem
entre Barcelona i València,
som com d'una altra provín-
cia. És una cosa curiosa. I
he de dir que em sento
molt ebrenc  i sobre tot tor-

tosí.
P: Deixes el Tortosa...
R: Si, i vaig a jugar a la
Segona regional, a
Camarles. Mai havia baixat
tant de categoria però he
de dir que a Camarles vaig
viure un any meravellós.
Torno a la temporada
següent al Tortosa i fou
quan vam ascendir a
Tercera.

P: Arriba la teua gran etapa
a Horta.
R: Vuit temporades, i les
dues últimes com a jugador
i entrenador que és la major
imperfecció. Crec ara que
no es pot ser entrenador i
jugador però va ser una
gran experiència. Vaig dis-
putar tres promocions d’as-
cens de les quatre que es
van jugar.
P: Miralles, un gran presi-
dent i amic.
R: El millor president del
món. I una excel.lent perso-
na. Única. Sempre estava
per ajudar-nos, es desvivia
per nosaltres com a juga-
dors i com a persones. Li
podies trucar a qualsevol
hora, si et passava alguna
cosa, ell t'ho solucionava.
Després vaig marxar a
l’Ampolla on coincideixo,
fins fa poc, amb Cotaina, un
tècnic treballador que
també és bona gent. Aquí
porto quatre temporades.
P: A quin porter admires?
Per cert, tu quan medeixes?
R: A Bufon. I jo faig 1,83 m.
Crec que a mi em va man-
car tenir 7 centímetres
més; si els hagués tingut,
potser hauria pogut arribar
més amunt.
P: On hi ha el secret d'atu-
rar un penal? 
R: (riu..) Si jo ho sabés, no
estaria parlant amb tu...
mira Zubizarreta era malís-
sim amb els penals i des-
prés com a porter era
boníssim. En la meua pri-

mera etapa com a porter,
no en parava ni un.
Després, amb els anys,
vaig començar a parar-ne.
P: Com es para un penal?
R: De mil maneres... mirant
la col·locació de la pilota,
com et mira el jugador, si te
n’ha tirat més vegades...i
tenint sort!
P: Pita un penal l'àrbitre i en
seixanta segons te’l tiren.
Seixanta segons és poc
temps...
R: Seixanta segons són
molts. Si el ser humà ens
paréssim a pensar tots els
dies només seixanta
segons, el món canviaria.
De vegades, no valorem
que la vida és un moment i
no valorem els que tenim,
família, salut...
P: T'agraden els entrena-
ments?
R: Si, entrenar bé és la
clau. Però entenc que
posar d'acord a 18 juga-
dors perquè facin el que a
ells els plagui, és impossi-
ble.
P: Un bon àrbitre?
R: Manuel Miras.
P: Què és el que no t'agra-
da del àrbitres?
R: Que compensin.
P: Hi ha àrbitres dolents? 
P: Com en tots els col.lec-
tius, hi ha gent més prepa-

rada i menys.  
P: Com portes això de per-
dre un partit?
R: Més aviat malament, i no
si és l'edat però cada vega-
da ho porto pitjor encara. 
P: Vas tenir un gran mes-
tre?
R: Si, a la meva etapa de la
Segoviana, Jesús Bellota,
ell m'ho va ensenyar tot el
que s’ha de saber per ser
un bon porter; tècnica,
haver d’anticipar-se a la
jugada i si comets molts
errors, intentar sobreposar-
se de seguida per la
següent jugada. I aixecar el
cap aviat. Un no ha de ser
només porter al camp, sinó
abans i també després d’un
partit.
P: Els joves no aguanten a
la banqueta.
R: Falta paciència i, sobre
tot, confiança . Avui dia s'ha
de saber estar en tots el
llocs. Avui pots ser escom-
braire i demà pots ser
director general d'una
empresa. Tota experiència
serveix per tenir una millor
maduresa. 
P: Com domines la teva
defensa com a porter?
R: No és fàcil; abans que
res, no has de fer-ho cri-
dant. Has de conèixer els
companys i saber transme-

tre la informació perquè ells
prenguin la millor decisió. 
P: Et cuides?
R: Si, però de tant en tant,
amb control, cal també
viure i assaborir altres
coses. Si es pren una cer-
vesa de més no passa res
si es surt una nit tampoc
passa res, no només és la
feina, la casa i l’entrena-
ment. En la varietat està el
gust. 
P: Has muntat una escola
de porters? 
R: Si, amb seu al camp del
Jesús Catalònia i una altra a
Jesús i Maria, amb 30 alum-
nes. Encara que molts
equip tenen entrenadors de
porters, de vegades estan
molts minuts aturats, per-
què no es pot fer un treball
totalment específic. Vaig
estar quatre anys entrenant
al futbol base del Tortosa
als porters i també al pri-
mer equip. I ara amb l’esco-
la vull transmetre de forma
específica el que jo he
après amb els anys. 
P: Has vist moltes compres
de partits?
R: Ni una, però si recordo
que amb la Segoviana de
Tercera divisió teníem una
prima de 500.000 pts d'a-
quella època per guanyar,
eren molts diners. Però
vam perdre.
P: Què t’ha aportat el fut-
bol?
R: Els amics de veritat es
poden comptar amb una
mà. I al futbol he trobat
grans amics, com Jordi
Videllet o Salvador Miralles.
De totes formes, com en
tot, si pares un penal ets el
millor i si fas una errada
greu ets el pitjor porter del
món, tot canvia en un
segon, la vida com a tal és
igual de cruel; si tens un
èxit, reps un copet a l’es-
quena. I si no ho fas bé, no
ets ningú. Això passa a la
vida i també en el futbol,

amb la gent menys prope-
ra, amb els que no són
amics de veritat. Hi ha
molta ingratitud. Només cal
veure el cas Casillas. 
La vida m'ha ensenyat que
si perds un partit, has d'ai-
xecar-te de seguida.
Recomposar-te molt aviat
perquè això passarà més
vegades. El futbol és així i
només així podràs seguir
endavant. La vida d'un fut-
bolista és molt curta, quan
t'adones s’acaba. Per això
cal viure el partit i el
moment al màxim. Perquè
aquest no torna. És així, i la
vida igual...cal gaudir en
cada moment tot al màxim.
P: Els futbolistes, tots volen
cobrar a totes les catego-
ries....
R: Hi ha altres esports com
la bici de muntanya, per
citar un exemple, que entre
bici i complements han de
posar 600 euros...alguna
cosa no quadra.
P: Quina premsa llegeixes?
R: A nivell local, el Més
Ebre. I segueixo també els
programes esportius de
Michel, a la televisió. Sense
ell, hi haurien menys espec-
tadors en els camps. Ell
crea debat, molta opinió i
ha fet gran aquest esport a
les nostres Terres, més que
cap altre periodista ha
pogut fer o aconseguir.  

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: CHEMA, JUGADOR CF AMPOLLA

PROPERA SETMANA: 

BORRULL

4 «Un porter potser el millor o el pitjor en un segon»
EL MÉS VETERÀ DEL FUTBOL EBRENC
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PRÒXIMA JORNADA  
dissabte  

R. Bítem-J i Maria (16.30 h)

Ebre E-Camarles (16h)

diumenge 

Xerta-Tivenys (16h)

Olimpic-Aldeana (17h)

Benissanet-Bot (16 h)

Ascó-la Galera (17h)

Vilalba-Catalònia (16.15 h)

Arnes-Roquetenc (18 h)

RESULTATS

28a jornada 4a catalana 

R. Bítem-Xerta   1-1

Tivenys-Olimpic 1-6

Aldeana-Ebre E     2-2

Camarles-Benissanet  1-2

Bot-Ascó 2-4

La Galera-Vilalba    0-2

Catalònia-Arnes  3-2

Roquetenc-J. i Maria    2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba           28     83 31 66

2. Ascó            28 76 30 64

3. Olimpic         28 83 28 62

4. Jesús i Maria  28 64 40 53

5. Catalònia        28 58 50 43

6. Roquetenc      27 53 40 43

7. Arnes            27 55 44 42

8. R Bítem         28 41 43 38

9. Aldeana         27 49 70 34

10. la Galera      27 31 39 31

11. Ebre Escola  28 41 64 30

12. Tivenys        28 68 95 29

13. Bot             28 50 70 29

14. Benissanet   27 40 70 25

15. Xerta           28 46 93 21

16. Camarles    27 50 81 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa E-S. Eugenia

Fontsanta-Pardinyes

Palleja-Cerdanyola

Santpedor-S. Quirze

At Prat-Llerona

S. Gabriel-Guineueta

Bonaire-Sabadell

S. Pere-La Roca

RESULTATS

28a jornada 

Tortosa E-Fontsanta 0-2

Pardinyes-Palleja  1-1

Cerdanyola-Santpedor 4-2

S. Quirze-At Prat      1-3

Llerona-Guineueta   2-3

S. Gabriel-Bonaire     3-1

Sabadell-Sant Pere    2-4

La Roca-S. Eugenia    4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 83 43 62

2. Palleja 58 23 58

3. Cerdanyola 65 24 57

4. S. Gabriel 59 34 52

5. S Pere 75 41 52

6. Pardinyes 67 55 51

7. Sabadell 60 35 48

8. At. Prat 69 42 46

9. Fontsanta 49 50 40

10. S Eugenia 58 66 36

11. Tortosa E 47 53 28

12. Guineueta 38 78 26

13. S Quirze 35 73 20

14. Santpedor 48 86 19

15. Bonaire 38 73 19

16. Llerona 39 112 8

Femení. Preferent

COPA PRIMAVERA 
Grup1

Tortosa E-Alcanar 0-2

R Bítem descansa

Grup 2

Horta-Aldeana 0-0

Gandesa descansa

Grup 3

Olimpic-Ginestar 1-3

S. Bàrbara 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 

Dissabte 09-05

16h Ulldecona–Canareu

19h J i Maria–Perelló

diumenge 10-05

10:30 h

Roquetenc–Amposta

11h Vinaròs–Aldeana

12h Rapitenca–Tortosa

RESULTATS

22a jornada 

Recuperació

Ulldecona-Tortosa 2-1

la Sénia-Catalònia 1-4

Tortosa-Amposta  3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 83 25 60

2. Alcanar 96 37 56

3. Amposta 79 35 50

4. Rapitenca 59 37 44

5. Ulldecona 54 51 37

6. Tortosa 72 57 34

7. Roquetenc 47 40 35

8. Catalònia 56 65 35

9. la Sénia 57 82 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 

dissabte 
Batea-Godall (17.30 h)

Roquetenc-Ginestar (16.30 h)
diumenge 

Perelló-Pinell (17h)
S. Jaume-Campredó (10.30h)

S. Bàrbara-Flix (19 h)
la Sénia-Corbera (17h)

Aldeana-Móra Nova (16.30 h)
Ulldecona-Ametlla (17.30h)
Horta-Alcanar (17.15 h)

RESULTATS

30a jornada, Tercera catalana  

Pinell-Roquetenc 3-3

Ginestar-S. Jaume 4-1

Campredó-S.Bàrbara 1-0

Flix-la Sénia 4-2

Corbera-Batea 1-1

Godall-Aldeana 3-2

Móra N-Ulldecona 2-1

l’Ametlla-Horta 2-1

Alcanar-Perelló 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 30 74 42 57

2. Flix 30 56 41 54

3. Ulldecona 30 61 35 54

4. S. Bàrbara 29 73 48 53

5. Corbera 30 63 40 53

6. Aldeana 30 63 35 52

7. Roquetenc 30 57 37 48

8. Batea 29 61 44 48

9. Perelló 30 40 33 48

10. Móra Nova 30 40 33 43

11. la Sénia 30 58 51 42

12. Campredó 30 42 51 36

13. l’Ametlla 30 37 52 34

14. Horta 30 41 57 32

15. Pinell 30 43 61 31

16. Ginestar 30 54 79 29

17. Alcanar 30 35 67 28

18. S. Jaume 30 21113 11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Alcanar-la Cava (18h)
Catalònia-Roda  (16.30h)
Tancat-Gandesa (17h)
Cambrils-Tortosa (17h)

diumenge 
Camarles-Camp Clar (17.15h)

Ampolla-Valls (16.30 h)
Canonja-SP i SP (11.45 h)

Jesús i Maria-R. Bítem (20h)

RESULTATS

30a jornada, Segona catalana

Vilaseca-Alcanar 3-0

la Cava-Catalònia 1-0

Roda-Tancat 4-1

Gandesa-Camarles 2-1

C. Clar-Ampolla 0-2

Valls-Canonja 1-3

SP i SP-Cambrils 1-2

Tortosa-J i Maria 1-2

R. Bítem-Deltebre 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 30 84 19 76

2. J i Maria 30 68 28 66

3. R. Bítem 30 68 28 66

4. Canonja 30 57 37 55

5. Gandesa 30 51 36 53

6. la Cava 30 54 39 52

7. Roda Berà 30 45 36 47

8. Valls 30 45 39 46

9. Tortosa 30 64 36 46

10. Alcanar 30 58 40 43

11. Catalònia 30 41 41 41

12. Ampolla 30 39 55 37

13. Cambrils 30 33 62 32

14. Camarles 30 41 62 30

15. Deltebre 30 26 64 24

16. Tancat 30 31 93 22

17. SP i SP 30 28 85 18

18. Camp Clar 30 28 76 15

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va guanyar el Gavà
i està més prop de ser
campió de la Tercera
divisió. Depèn d’ell

mateix. 

Dues finals
PRÒXIMA JORNADA 

Sabadell-Gavà
Masnou-Vilafranca

Castelldefels-Palamós
Figueres-Prat

Terrassa-P Mafumet
Vilassar-Rubí

Martinenc-Europa
Manlleu-Peralada

Santfeliuenc-Muntanyesa
Cerdanyola-Ascó

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 36 20 9 7 57 33 69
2. P Mafumet 36 20 8 8 52 27 68
3. Europa 36 17 11 8 47 30 62
4. Prat 36 15 13 8 47 31 58
5. Terrassa 36 15 10 11 52 39 55
6. Rubí 36 14 12 10 44 35 54
7. Vilafranca 36 15 8 13 51 54 53
8. Figueres 36 15 8 13 43 43 53
9. Cerdanyola 36 12 13 11 44 42 49
10. Palamós 36 13 10 13 51 50 49
11. Muntanyesa 36 13 9 14 40 36 48
12. Masnou 36 12 12 12 37 45 48
13. Sabadell 36 11 13 12 43 43 46
14. Gavà 36 14 2 20 36 51 44
15. Peralada 36 11 10 15 37 49 43
16. Manlleu 36 10 12 14 48 51 42
17. Santfeliuenc 36 10 11 15 38 48 41
18. Castelldefels 36 9 10 17 35 44 37
19. Martinenc 36 9 10 17 47 64 37
20. Vilassar 36 6 7 23 26 60 25

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Catllar

Juve 25 S-Amposta (diu 12h)

Morell-Lleida

Reddis-Vilanova

Torredembarra-Torreforta

Viladecans-S. Ildefons

Almacelles-Rapitenca(diu 17h)

Tàrrega-Mollerussa

Balaguer-Igualada

RESULTATS

30a jornada, Primera catalana

Catllar-J 25 Setiembre 1-2

Amposta-Morell 1-6

Lleida-Reddis 3-0

Vilanova-Torredembarra 1-3

Torreforta-Viladecans 2-6

S. Ildefons-Almacelles 2-1

Rapitenca-Tàrrega 1-0

Mollerussa-Balaguer 0-2

Igualada-Santboià 3-2

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Gavà.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 30 48 34 61

2. Santboià 30 65 30 60

3. Catllar 30 45 37 54

4. Amposta 30 53 43 46

5. S. Ildefons 30 47 37 46

6. Balaguer 30 40 33 44

7. Rapitenca 30 42 34 44

8. Torredembarra 30 49 41 43

9. Lleida 30 29 40 42

10. Viladecans 30 44 39 42

11. Reddis 30 39 33 41

12. Vilanova 30 36 38 40

13. Almacelles 30 36 46 35

14. Igualada 30 35 48 34

15. Tàrrega 30 29 34 33

16. Juve 25 Setie. 30 30 48 28

17. Mollerussa 30 34 56 25

18. Torreforta 30 42 72 19
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El dia va començar en molta
boira a l’Estadi Municipal Josep
Otero de Tortosa per rebre a les
nenes que participaven en la jor-
nada del futbol femení d’en-
guany. Prop de 60 nenes a l’es-
tadi  per gaudir d’un matí ple
d’activitats, aprenentatge i
pràctica del futbol.
La jornada va transcòrrer amb

normalitat i amb una gran orga-
nització gracies a totes les volun-
tar̀ies. Cinta Espuny, represen-
tant territorial de l’Esport, Carme
Valls, coordinadora de l’Institut
Català de les Dones a Terres de
l’Ebre, Pere Panisello, regidor
d’esports de l’Ajuntament de Tor-
tosa, Joaquin del Pino, delegat
territorial de la FCF, autoritats
presents en la jornada van desta-
car la gran implicació de les ne-
nes de Terres de l’Ebre, la il·lusió
i ganes que demostren per po-
tenciar i practicar el futbol feme-
ní.

Jornada del
futbol femení

EL DIA 1 DE MAIG

Des de l'empresa Sports
Challenge s'ha organitzat
un torneig per a la cate-
goria patufets/babys:
Copa Valors.
L'esdeveniment serà el
16 de maig a Tortosa al
Pavelló firal de Remolins.
L'objectiu és una compe-
tició basada amb els
valors, on tots els agents que envolten als jugadors  i a l'equip (pares,
mares, entrenadors i entrenadores) puguin participar i col·laborar en les
diferents activitats que s'han programat durant el dia.
Algunes de les activitats que podreu gaudir en la jornada seran:
- Tercer Temps: compartir estona després dels partits per afavorir rela-
cions socials entre jugadors, equip tècnic i acompanyants.
- Targeta Verda: reforçar accions d'esportivitat.
- Mural Valors i Emocions: potenciar creativitat al mateix temps que
expressen emocions. - Reportatge videogràfic.
Els interessats en inscriure's podeu dirigir-vos a:

web:  http://sportschallenge.es/ 
Telèfons: 662 44 70 56 / 615 87 82 59.
Correu electrònic: info@sportschallenge.es

Copa Valors

EL 16 DE MAIG, TORNEIG PATUFETS/BABYSCLUB BASQUET CANTAIRES. DIA 30

III Clínic Tècnic
III CLÍNIC TÈCNIC, organitzat
pel club bàsquet Cantaires. 
Tècnica Individual en la
Formació, Disciplina, valors i
Respecte
Ponents: Josep Maria
Raventós -Entrenador
Superior- EBA/LEB
Ponent: Arnau Padrós i Feliu -
Àrbitre FEB/LLigues LEB-
DISSABTE 30/5/2015 Pavelló
Ferreries Tortosa
10:00h/13:00h
Preu: 5 Euros. Pagament el
dia del Clínic. 
Obert a tots els jugadors,
entrenadors i aficionats al bàs-

quet de les Terres de l'Ebre.
Inscripció: Enviant correu a
Cbcantaires@hotmail.es 
TEMARI: El Clínic tindrà 2

blocs. El primer tractarà sobre
temes específics a la tècnica
individual i la importància en
edats de formació. Parlem de
la passada, el tir, el bot, entra-
des etc. Es tractarà de sintetit-
zar demostrant els detalls
més importants i rellevants del
joc en pista.  En la segona part
del bloc, serà una xerrada on
es tocaran temes com la disci-
plina, els valors i el respecte i
la figura de l'àrbitre.

LLIURAMENT DE PREMIS

Jocs Esportius 
Escolars

Dissabte va finalitzar el campionat d’handbol dels Jocs
Esportius Escolars del Baix Ebre que s’ha vingut desenvolu-
pant en diferents jornades des del passat mes de novembre.
El guanyador en categoria prebenjamí va ser l’Escola Cinta
Curto 2, seguit del Perelló 1 i de l’Escola Ferreries 2; en ben-
jamí el primer lloc va ser per l’Escola Cinta Curto 2, seguit de
l’Escola Ferreries 2 i el Perelló, mentre que el guanyador aleví
va ser l’equip de l’Escola Cinta Curto 2, seguit de l’equip mixte
de l’Escola Ferreries, i l’equip femení del mateix centre. La
competició organitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre amb
el suport tècnic del Centre d’Esports Tortosa, ha comptat al
Baix Ebre amb  un total de 186 participants, 87 noies i 99
nois.

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

Contundent derrota
El Club Bàsquet Cantaires es va enfrontar a un gran líder
el CB Salou. Un equip veterà que ve jugant junts fa temps
i demostraria el perquè del seu ascens. Tot i que el partit
el Also Instalacions Casals SL ho començaria amb molta
energia i determinació, arribant al final del primer quart en
22/12. El segon quart seria una altra història. Al tercer els
enrencs van arribar a perdre de 15 punts en un 12/27.
L'últim quart aconseguirien tancar-lo en un -6 12/18. El
final de la trobada s'aniria en un 57-81.
La relaxació i la pressió de jugar partits importants deixa
un mal gust de boca però molt petit ja que aquest equip
ha realitzat una segona volta brutal. Només toca aixecar-
se i pensar en l'última jornada de lliga davant del ASFE
Sant Fruitos. Però mentre quedi vida encara hi ha espe-
rança i fem referència que l'última data decidirà el tercer i
quart classificat que opten a jugar playoffs d'ascens.

El proper cap de setmana, dies
9 i 10 de maig de 2015, es
celebrarà a Bítem la 2ª COPA
CATALANA D'ENDURO BTT.
http://endurobttbitem.blogs-
pot.com.es/ 
La distància total són 31km,
amb un desnivell acumulat de
1.305 m. Dissabte: EnduCrono
a les 16:30h. Crono OPCIONAL
NO classificatòria en un dels
trams de la cursa del diumenge
i que no es comunicarà fins al
dia abans (08/05/15). Els guan-
yadors obtindran un premi.
Diumenge: Cursa amb 5 espe-
cials a partir de las 8h; els par-
ticipants sortiran cada 20
segons per ordre de sortida
invers a la classificació Scratch
de la Copa Catalana. Els partici-
pants d’un mateix equip que vul-
guin sortir junts, sortiran els pri-
mers de la crono, cosa que
s’haurà d’indicar al moment que
rebreu la confirmació de la ins-
cripció. 
Cap de setmana intens i tot a
punt per part del Club
Montaspre, organitzador. 

EnduBítem

Regularitat 4a
AQUEST CAP DE SETMANA

Amb els resultats de la jornada passada, l’Olimpic i l’Ascó B ja són
equips de Tercera catalana. Acompanyen, per tant, al Vilalba que ja
va assolir l’ascens en la jornada anterior. La lluita, en les dues jorna-
des que manquen, estarà en saber qui serà el campió. El Vilalba,
líder actual té avantatge. L’Olimpic va golejar a Tivenys (1-6) mentre
que l’Ascó B va vèncer a Bot (2-4). El Vilalba va guanyar al camp de
la Galera (0-2) La Quarta plaça pot tenir premi si només baixa el
Deltebre i si puja el segon classificat de la Tercera catalana. 

Olímpic i Ascó també pugen
E l

pròxim 10 de maig de 2015
el Decathlon Tortosa, junta-
ment amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Tortosa,
organitza la IV edició de la
festa de la bicicleta. La con-
centració dels participants

serà
a les 9:30h al recinte del
Decathlon i es té prevista la
sortida a les 10:00h. Es
tracta d'una jornada lúdica
on el nexe d'unió entre tots
els participants és la passió
per l'esport.

IV Festa de la Bicicleta
DIUMENGE

JUGADORNº
Alex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Flore Alegre
Nicolàs Rios
Josep Reverté
Raul Tomàs
Maian

84
50
31
28
24
22
20
17

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

José Luis Amador
Joaquin Miralles
Miquel Malràs
Victor Gil
Roger Blanc
Del Campo
Mustafha
Raul Martínez

51
49
45
43
31
29
28
26

1
2
3
4
5
6
7
8

ARNES
Nº P.

JUGADORNº
Alexis Pedraza
Oriol Biarnés
Nacho Aroca
Fernando Manya
Sisco Mendez
Albert Troyano
Xavi Suarez
Albert Miró

82
41
39
37
32
28
21
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Toni Manyé
Alex Grau
Ruben Brull
Miguel González
Ivan Bladé
Marc Mauri

57
54
37
34
33
31
26
25

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº
Pau Povill
Robert Martorell
Oriol Salvado
David Domènech
Wili
Àlvar Ramos
Josep Soro
Jordi Segura

66
43
42
34
26
23
22
18

1
2
3
4
5
6
7
8

BOT
Nº P. JUGADORNº

Hristo
Elvis Balagué
Marc Gilabert
Toni Sanz
Jordi Alifonso
Jack Davenport
Loreto
Hector Montesó

63
41
41
27
25
23
22
22

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES B
Nº P.

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

55
55
54
41
40
29
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

Lachen
Cristian Cid
Dani Fernàndez
Lluís Beltran
Rosemberg
Alex Castrejon
Abdel
Àlex Calle

51
45
40
32
31
28
28
27

1
2
3
4
5
6
7
8

XERTA
Nº P.

Joaquin Celma

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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«Per a tots els gustos». Avui: Boullabaise (Bullabessa) HISTORIA DE LA BULLABESSA 

La bullabessa, una de les sopes de peix més famoses,
no és més que una sopa tan antiga com els pescadors
de la Mediterrània. Es tracta en realitat d'una caldereta de
peixos blancs i crustacis. Els grecs preparaven ja sopes
similars i els romans, tan aficionats a la bona cuina, es
delectaven assíduament amb calderetes i sopes marine-
res de les costes mediterrànies.
Succeeix que la bullabessa, com a tal, es preparava a
França, a la Provença.
Lord Brougham, un aristòcrata anglès, feia un viatge d'es-
barjo per la costa mediterrània francesa i la seva intenció
era recalar a Niça, que en aquells temps pertanyia a
Itàlia. Però el port estava tancat. Va haver de refugiar-se
en un petit poble de pescadors francesos i va decidir
anar a dinar a una petita fonda propera al mar. La cuine-
ra li va preparar una deliciosa sopa amb el peix que tenia
a mà.
Quan va arribar la sopa, acompanyada per un vi blanc de
la regió, l'anglès va quedar completament fascinat per la
senzillesa i sabor del plat.
A la bullabessa, el peix se serveix a part i es rega a la
taula amb el seu suc, s'acompanya amb llesques de pa
prèviament fregat amb all i es banya amb una salsa de
rouille preparada amb all i bitxos, molles de pa una mica
de brou de peix i oli (veure recepta).
Segons les normes oficials, la bullabessa s'ha de cuinar
amb 17 classes diferents de fruits del mar, entre peixos
i crustacis i en aigua freda acompanyada d'una mica d'oli,
vi i herbes com all, julivert, llorer, farigola, fonoll, tomà-
quet, tot això amanit amb safrà i pebre li dóna el seu gust
particular. També es pot afegir un gotet d'absenta o anís. 

INGREDIENTS:
Per a la sopa: 
Caps-roigs, aranyes, congre, rap, llagostins, gale-
res, cloïsses, calamars, sípia, etc.; ceba, all, porro,
tomàquet, fonoll bord, safrà, julivert, bitxo, sal, oli
i aigua.
Per al "rouille" (rovell): 
Tres o quatre dents d'all, bitxo, una molla de pa,
dues cullerades d'oli i dos cullerots del brou que
farà el peix.
Llesques de pa fregit, per acompanyar.

PREPARACIONS:
En una olla amb aigua, es posa a bullir el peix, net, esca-
tat i fet a talls el que calgui, amb una branca de fonoll,
una mica de bitxo i un pessic de safrà.

Tot seguit, es fregeix en una mica d'oli, la ceba, el porro
i l'all, trinxats i quan comenci a enrossir, s'hi afegeix el

tomàquet, ratllat, i el julivert a trossos. Quan el sofregit
sembli confitura, es tira a l'olla. S'hi posa sal i es deixa
bullir, no més de mitja hora.

Es fregeix, en oli abundant i no massa calent, el fetge del
cap-roig i es posa al morter; després es fregeixen les
llesques de pa i es posen en una plata. Hi ha qui opina
que no s'han de fregir ni torrar. També hi ha qui el torra
(llavors es poden fregar lleugerament les torrades amb
un all).

Per fer el rouille, es piquen el fetge, les tres o quatre
dents d'all, el bitxo, un pessic de safrà i la molla de pa,
mullada en el brou. Quan està picat, s'hi afegeixen dues
cullerades d'oli i dos cullerots de brou del peix.

Per servir-la, es posen unes llesques de pa fregit a cada
plat, el peix, repartit, i el brou damunt. Cadascú s'hi po-
sa el rouille al seu gust, presentat al mateix morter.
Bon profit! 

Maridatge

Vi blanc Jove o Rosat, temperatura 10-12º.

OLLA DE PEIX PROVENÇAL



DIJOUS 30 D’ABRIL  DE 201522 www.mesebre.catserveisdiarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia, amb el pas de núvols alts i mitjans,
especialment pel nord i oest. A partir de llavors, es desenvoluparan nuvola-
des a punts de muntanya que deixaran el cel molt ennuvolat sobretot al nord
i nord-est. A banda, hi haurà algun núvol baix al litoral sud fins al matí.

Precipitacions
S'esperen precipitacions en forma de ruixat a partir del migdia al Pirineu i
punts de l'interior del nord-est. Seran de caràcter entre feble i moderat i
localment aniran acompanyats de tempesta. S'acumularan quantitats de
precipitació entre minses i poc abundants.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més altes. Les màximes pujaran lleugera-
ment o puntualment de forma moderada.

Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent. Malgrat tot, fins al matí al litoral sud serà regu-
lar, així com en moments de ruixat a punts de muntanya.

Vent
El vent serà fluix i variable fins al matí i de nou al final del dia. La resta de
la jornada s'imposarà el component sud al litoral, i el component oest a l'in-
terior. Bufaran amb intensitat entre fluixa i moderada amb cops forts al cen-
tre de la jornada. No obstant això, a l'interior del nord-est hi haurà estones
de vent fluix i variable al llarg del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 14°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar)  977456132/637733985

Téllez Gallego, Celia Eugenia

Pza. Alfonso XII, 6   (Tortosa) 977440342

Ulldemolins Reverter, Xavier     

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Romances Pujol, Maria del Carmen

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Borrut Valles, Josep M.           

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d’amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut ,
la teva activitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensa-
ments una mica llunàtics i expectatives
sense fonament dintre de les teves rela-
cions sentimentals

Bessons
20/5 al 21/6

Obre’t amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per netejar
el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor és probable que es
produeixin certs moments desagradables
amb la teva parella a causa d’un compromís
que teniu en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol
iniciativa que vulguis experimentar , Estàs
en una etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indi-
ca que pots viure un enamoraments ocults,
sense que ho expliquis a ningú. Qualsevol
susceptibilitat et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d’amor el vent bufa al teu favor.
Deixa’t dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l’hora d’atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de pare-
lla. Aprofita el dia d’avui per desconnectar de
les teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent
pel que fa als teus assumptes sentimentals.
Estàs en un procés personal de canvi que et
duu a tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions
de la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte. Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella. Respecte a la salut,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor deixa’t conduir per la
teva creativitat, però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries de canviar certs
hàbits que perjudiquen la teva qualitat de vida. 

CARTELLERA CINES

La Festa del Cinema
amplia els seus dies, del
dilluns 11 al dijous 14 de
maig Durant aquests dies

es podrà accedir a les
sales participants en la

promoció al preu de 2.90 €
cada entrada, mostrant l'a-

creditació al cinema. Els
especctadors poden seguir

acreditant-se a la web
www.fiestadelcine.com

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

VENGADORES, LA ERA DE ULTRON
divendres 8: 18.05 - 19.00 – 20.00
-21.00 -  22.00 – 22.30 -00.00 -
00.30
dissabte 9: 16.15 – 18.05 -  19.00
– 20.00 – 21.00 -  22.00 – 22.30 –
00.00 -  00.30
diumenge 10 a dijous 14: 16.15 –
18.05 - 19.00 –20.00 – 21.00 -
22.30 - 22.00
EL GURU DE LAS BODAS
divendres 8: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.10
dissabte 9: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10 – 00.10
diumenge 10 a dijous 14: 16.10 –
18.10 – 20.10 – 22.10
SUITE FRANCESA
divendres 8: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte 9: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
diumenge 10 a dijous 14: 16.15 –
18.15 – 20.15 – 22.15

SUPER POLIS EN LAS VEGAS 

dissabte 9: 16.00
diumenge 10 a dijous 14: 16.00
EL VIAJE MAS LARGO
divendres 8: 17.50 – 20.05 – 22.20
– 00.35
dissabte 9: 17.50 – 20.05- 22.20 –
00.35
diumenge 10 a dijous 14: 17.50 –
20.05 – 22.20
SWEET HOME
divendres 8: 18.20 – 20.20 -22.20 –
00.20
dissabte 9: 16.20 – 18.20 – 20.20
– 22.20- 00.20
diumenge 10 a dijous 14: 16.20 –
18.20 – 20.20 – 22.20
MINUSCULOS
divendres 8: 18.15
dissabte 9: 16.30 – 18.15
diumenge 10 a dijous 14: 16.30 –
18.15
EL MAESTRO DEL AGUA
divendres 8: 20.00 – 22.10 – 00.20
dissabte 9: 20.00 – 22.10 – 00.20
diumenge 10 a dijous 14: 20.00 –
22.10
COMO SOBREVIVIR A UNA DES-
PEDIDA
divendres 8: 20.00 – 22.00 – 00.00
dissabte 9: 20.00 – 22.00 – 00.00
diumenge 10 a dijous 14: 20.00 –
22.00
FAST AND FURIOUS 7
divendres 8: 20.00
dissabte 9: 20.00
diumenge 10 a dijous 14: 20.00
DISNEY PARTY JUNIOR 
dissabte 9: 16.15
diumenge 10 a dijous 14: 16.15 
INSURGENTE
divendres:8: 22.10
dissabte 9: 22.10
diumenge 10 a dijous 14: 22.10
HOME
dissabte 9: 16.00
diumenge 10 a dijous 14: 16.00
LA OVEJA SHAUN 

divendres 8: 18.15
dissabte 9: 16.15 – 18.15
diumenge 10 a dijous 14: 16.15 –
18.15
CENICIENTA
dissabte 9: 16.00
diumenge 10 a dijous 14: 16.00
PERDIENDO EL NORTE 
divendres 8: 22.30 – 00.30
dissabte 9: 22.30 -00.30
diumenge 10 a dijous 14: 22.30
LO MEJOR DE MI 
divendres 8: 17.50 – 20.00
dissabte 9: 17.50 – 20.00
diumenge 10 a dijous 14: 17.50 –
20.00
WALKING SUNSHINE 
divendres 8: 18.00 – 00.25
dissabte 9: 18.00 – 00.25
diumenge 10 a dijous 14: 18.00
ASTÉRIX: LA RESIDENCIA DE
LOS DIOSES 
divendres 8: 18.10
dissabte 9: 16.10 – 18.10
diumenge 10 a dijous 14: 16.10 –
18.10

Roquetes. Cinemes Ocine

Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31

www.ocine.es

DIOS MIO... PERO QUÉ TE HEMOS
HECHO?
Laborables: 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: 19.55
dissabte: 17.55 – 19.45
festius: 17.55 – 19.45
EL GRAN HOTEL BUDAPEST

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

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

CALVARY

diumenge 10: 18:00 

La Unió
Social - Flix

CALVARY

diumenge 10   

Cinema Ascó 

CALVARY

diumenge 10

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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Quan traspasses les rei-
xes d'aquest antic con-
vent, costa imaginar
com era fa uns 30 anys
quan estava en mans de
la Congregació de les
Oblates, una congrega-
ció fundada l’any 1864,
que tenia per finalitat
reconduir noies amb un
comportament irregu-
lar... L’única semblança
que resta d'aquell temps,
és la pau que exhalen les
parets i els jardins que
l'envolten, ara, força ben
cuidats.
Dintre m'espera Lluís
Soler, el president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre. Un home que,
tot i la seva joventut,
només 31 anys, disposa
d’un ampli currículum...
Nascut a Deltebre, Lluís
Soler és llicenciat en
Administració i Direcció
d’Empreses per la UPF,
amb l’especialitat en
Economia i Gestió
Pública. Amb la finalitat
d’aprofundir més en
aquesta temàtica, ha
realitzat diferents màs-
ters, postgraus i cursos
en l’àmbit de la gestió
pública.

Més Ebre: Entrant a les
dependències del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
comprovo que potser l'úni-
ca estança que ens recorda
l'antic convent és la cape-
lla...
Lluís Soler: La veritat és
que aquest és un edifici
emblemàtic i en el qual
dóna molt de goig poder
treballar. És un edifici que
ha sofert algunes remodela-
cions per tal de poder adap-
tar els despatxos i els
espais necessaris, però, en
tot cas, manté la seva
essència i la seva arrel.
Potser, el fet de fer els ple-

naris a la capella ens ha
permès arribar a un con-
sens amb el 85% de les
més de 500 propostes
debatudes, durant aquests
anys, al plenari de l’ens.
ME: De tots els serveis que
realitzeu, quin és el pilar
més important del Consell
Comarcal del Baix Ebre?
LLS: Quasi la meitat del
pressupost del Consell
Comarcal del Baix Ebre es
destina a les polítiques
socials. Això vol dir que
donem un gran èmfasi a
tots aquells serveis i a totes
aquelles accions que ajuden
a millorar el benestar de la
ciutadania. Exemples d’a-
quests són: el Servei
d’Ajuda a Domicili, el Servei
de Transport Adaptat, el
Tiquet Fresc, les Urgències
Socials, les ajudes d’ensen-
yament, els serveis relacio-
nats amb la infància i ado-
lescència...

ME: Amb tot això que dius,
podem afirmar que la tasca
del Consell Comarcal resi-
deix en la prestació de ser-
veis per tal de millorar la
qualitat de vida i el benestar
dels ciutadans?
LLS: És una bona manera
de veure-ho. Tot i això, des
de l’ens comarcal també tre-
ballem en moltes altres
línies com és el cas de la
dinamització econòmica, la
inserció laboral, el turisme,
l’impuls d’un territori més
sostenible, l’oficina comar-
cal del consum... necessita-
ríem tota la pàgina per a
parlar sobre els diferents
serveis i possiblement hem
hagut de fer un esforç de
pedagogia per tal de fer-los
arribar a la ciutadania.
ME: Has parlat de dinamit-
zació econòmica i ocupa-
ció...
LLS: Sí. Des de l’ens hem
impulsat moltes accions en

la línia de dinamitzar l’eco-
nomia: cursos ocupacionals
i de professionalització, aula
de recerca intensiva de
feina, ampliació del Viver
d’Empreses, foment de
l’emprenedoria, assistència
tècnica per als sectors turís-
tic i agroalimentari...
ME: De quina feina realitza-
da ets sents més satisfet?
LLS: El més bonic de la
meva feina és poder ajudar
a les persones. Cada cop
em sento menys polític i
més un servidor públic que
té com a objectiu principal
està al servei de la gent que
més ho necessita i defensar
un territori fràgil. Aquesta
ha estat la meva premissa
durant aquests anys i per
això hem apostat tant per
les polítiques socials i la
dinamització econòmica.
ME: En qualsevol cas, a
pesar de lo jove que ets, fa
anys que estàs dintre d'a-

quest món... Com t'ho fas
per continuar tenint tantes
ganes i il·lusions?
LLS: Penso que un ha d’es-
tar en política mentre pugui
servir i no servir-se. A partir
del moment en què es tren-
ca aquesta premissa és
quan és necessària la rege-
neració i la renovació. Ara
per ara, amb 31 anys, estic
disposat a dedicar els
millors anys de la meva vida
a servir a la ciutadania. Ara
bé, també tinc clar que

quan aquesta il·lusió i
aquestes ganes desapare-
guin, marxaré sense que
m’ho hagin de demanar.
ME: Ara, tens un nou repte
al davant, et presentes d’al-
calde a Deltebre...
LLS: Em presento d’alcalde
però el meu objectiu no és
ser alcalde. Ser alcalde
només és l’instrument
necessari per canviar
Deltebre. Crec amb un
Deltebre plural i divers que
vol caminar endavant amb
majors oportunitats i valors,
amb transparència i partici-
pació, i amb la vista fixada
en la cohesió social i la pro-
jecció econòmica d’un muni-
cipi que vol i que pot fer un
salt qualitatiu sense límits.
ME: Conta’ns algun
secret... Que t’agrada fer
per a relaxar-te?
LLS: (pensa) Hi ha dos
coses que m’agraden molt.
La primera és cuinar.
M’encanta cuinar, és una de
les meves aficions. El que
més m’agrada és cuinar
plats típics del Delta com és
el cas de l’arròs amb fotja i
la paella.
ME: ...i la segona cosa?
LLS: M’encanta caminar
cap a la desembocadura de
l’Ebre des de la platja del
Riumar. No obstant, aques-
tes dues són coses que em
relaxen però les faig menys
del que hauria de fer a
causa de l’activitat frenètica
que porto. 

«El que més m’agrada? Ajudar a les persones i defensar el nostre territori»
LLUÍS SOLER: PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Isabel Carrasco


