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Terres de l’Ebre. El Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre commemora  el
Dia Internacional dels Museus.

P3

Terres de l’Ebre. Detingut un conductor
per quatre delictes contra la seguretat del
trànsit.                           

P4

Esports. Dani Sereno, entrenador del
Roda, apunta a ser el proper tècnic del
Tortosa.                                

P14

Falta poc més d’una setmana

Continua la campanya electoral per als comicis municipals del 24 de maig. Portem una setmana intensa on els alcaldables treballen per convèncer als votants que la seva és la millor
proposta per a la seva vila o ciutat. Falten, per tant, nou dies i l’actualitat informativa es focalitza amb unes eleccions que estan originant un gran nombre de propostes, promeses i
debats. I també polèmica. Es l’època. Manca poc més d’una setmana per l’hora de la veritat.
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L’Ascó va golejar a Cerdanyola, on va demostrar la fusta de campió. Grans gols i molta solvència quan més es neces-
sitava. I amb el 0-4, a escoltar el transistor. Al vestidor, l’equip havia de saber el final de Terrassa. El conjunt local empa-
tava amb la Pobla. Era el resultat que feia falta. I es va produir. Esclat d’emoció per una població petita que ara ja està en-
tre les grans del futbol català. El FC Ascó és campió de la Tercera divisió, mai cap equip ebrenc ho havia aconseguit. Ha
hagut una bona gestió i un projecte que ha donat resultats de somni. Ara ja és una realitat, no és un somni. Diumenge, ce-
lebracions i després a pensar en una eliminatòria històrica. La Segona B està més prop. P3

El FC Ascó toca el cel: és campió de la Tercera divisió

IRIS SOLÀ
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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 

Com diu F. Mascarell (Conseller de Cultura): “A un ministre
se li pot perdonar una petita dosi d'ignorància, però no se li
pot perdonar la mala fe”. Dir que el castellà pateix la matei-
xa situació a la Catalunya actual que la que el català va patir
durant “altres èpoques” és, simplement, tenir mala fe. Per
molt que després, davant les càmeres, es vulgui corregir
una afirmació tan aberrant i injusta per a tots aquells que
durant dècades van lluitar perquè el català no desapare-
gués».
Quan la corrupció toca la nostra salut:
Aquests dies passats hem sabut que uns 2.800 pacients,
atesos en 30 hospitals diferents de Catalunya, porten pròte-
sis de maluc o genoll caducades. Uns 6.000 pacients estan
sota vigilància pel mateix cas. L'empresa Traiber, per raons
que encara s'estan investigant, les va vendre i 30 hospitals
han estat utilitzant unes pròtesis caducades que incomplien
els principals requisits marcats per la Comissió europea i

sense disposar de certificat que autoritzés la seva comer-
cialització. En la salut NO es juga!
Que no ens prenguin el pèl:
L'ANC ha cridat aquest dijous a omplir els balcons d'estela-
des per respondre a la resolució de la Junta Electoral
Central que demana retirar durant la campanya les estela-
des dels edificis públics perquè són "incompatibles" amb la
neutralitat que correspon a les institucions, una petició que
havia fet Solidaritat Civil Catalana. L'ANC a través del seu
Twitter ha respost: "Canviem el 'prohibim' per l''omplim'.
«Omplim els balcons d'estelades. Omplim les urnes de vots"
Acabem amb una bona noticia.
Aquest cap de setmana celebrem El Dia Internacional Dels
Museus.
Sota el lema «Museus per una societat sostenible» s'organit-
zaran rutes temàtiques gratuïtes (veure pàgina 3).
Molt bona setmana i salut.

Editorial
Que no ens confonguin

El sopar literari d'Ascó, que va aplegar la
nit de dissabte més de 180 persones, va
ser l'escenari d'entrega dels premis Vila
d'Ascó, un conjunt de guardons que tenen
la voluntat d'estimular la producció literà-
ria en català tant a nivell generalista com
al municipi -hi ha dues categories de pre-
mis per a autors joves d'entre 14 i 20
anys-. El premi literari d'enguany ha recai-
gut en l'autor ebrenc Miquel Reverté, que
s'ha endut el XVIIè premi literari d'Ascó
amb la novel·la "Defenseu-nos en a bata-
lla". L'obra és una novel·la negra ambien-
tada principalment a la Tortosa de
començament del segle actual, i en la qual
un assassí en sèrie decideix actuar de
forma programada cada dia de Sant
Miquel. Reverté és llicenciat en Filologia
Hispànica i mestre de secundària. Entre
d'altres, ha publicat "Cròniques d'una mar
desapareguda", premi Nostromo de
2014. El premi Vila d'Ascó consisteix en la
publicació de l'obra per part de l'editorial

Cossetània i la quantitat de 3.600 euros
en metàl·lic.

El rapitenc Miquel Reverté s’endú el XXVII premi
Vila d´Ascó

SOPAR LITERARI D’ASCÓ

Els sindicats manifesten el seu rebuig davant de la notícia apa-
reguda a intranet el dia 6 de maig de 2015 amb el titular de "El
Dr. Antoni Grau s´acomiada de l´ICS".
A la notícia s'informa de la finalització de l'etapa a l'ICS del Dr.
Antoni Grau Àvila, per complir l'edat reglamentària (el que en
termes planers vol dir JUBILACIÓ), al mateix temps que informa
d'una nova etapa consistent en "contribuir en el desplegament
de l'IDI a Terres de l'Ebre i Tarragona" No oblidem que el Dr.
Grau ocupava el càrrec d'adjunt a la gerència de l'hospital
Verge de la Cinta quan el càrrec de gerent era ocupat pel Dr.
Julio Garcia Prieto. En aquells temps el servei de Radiologia
pertanyia a l'ICS i va ser a finals del mandat del Dr. Garcia Prieto
que es va externalitzar este servei, passant a dependre de l'IDI.
Actualment el Director-Gerent de l'IDI és el Dr. Julio Garcia
Prieto i per tant considerem que aquest "contribuir en el desple-
gament de l'IDI a Terres de l'Ebre i Tarragona" reflexa com a
poc una falta d'ètica considerable i que en termes planers li dirí-
em PORTA GIRATÒRIA.

El projecte eTwinning “Physical Awareness 13-14” ha
rebut el premi al "2n millor Projecte Europeu de la cate-
goria d’alumnes entre 16-19 anys d'edat". L’Institut de La
Sénia va participar en aquest treball que relacionava
Física, Esport i Anglès.

Un projecte eTwinning és un treball de col·laboració
entre centres escolars europeus de països diferents
sobre un tema prèviament acordat. En el nostre cas, van
participar 3 centres: el “Liceo Classico Statale C.
Colombo” de Gènova (Itàlia), el “Lycée Saint Exúpery” de
La Rochelle (França) i l’Institut de La Sénia. 

L’objectiu del projecte va ser veure l’aplicació de les lleis
de la Física a diferents activitats esportives. En el cas de
La Sénia, es van estudiar aquests aspectes en referència
a les Curses per Muntanya. En concret es van analitzar
les dades GPS generades a la "3a Cursa/Marxa per
Muntanya dels Instituts" en la que els alumnes van pren-
dre part.

Cal destacar que les activitats es van poder treballar en
comú entre els alumnes dels diferents països, ja que es
van realitzar intercanvis, es a dir, els alumnes van viatjar
a casa dels seus companys europeus. En concret, els
seniencs van rebre als italians la setmana 17-23 de març
2014, coincidint amb la “3ª Cursa dels Instituts”, i van
viatjar a La Rochelle del 12-18 de maig 2014 per estu-
diar altres esports (voleibol, ciclisme i ultimate Frisbee).
A més a més, els alumnes van poder aprofundir en el
coneixement d’altres cultures europees i practicar i millo-
rar el seu anglès, no només a nivell escrit, sinó també
oral.

Comunicat del Sindicats de l´Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta

ACTUALITAT

Aquest dijous, 14 de maig, a
Miravet s'ha donat tret de sor-
tida a la campanya de suport
als alcaldables que han signat
el compromís amb l'ANC i
l'AMI per treballar pel procés
d'independència. L'acte, què
està englobat dintre de la
campanya Ara és l'hora, ha
consistit en el desplegament
d'una pancarta gegant que
contenia el següent missatge
"Fem la independència des
dels ajuntaments". Aquesta fa
una crida a votar en clau inde-
pendentista el proper 24 de
maig.
Durant l'acte s'ha comptat amb la presència de diferents alcaldables de les Terres de
l'Ebre i s'ha fet lectura d'un manifest de suport a les candidatures sobiranistes.
Terres de l'Ebre per la independència continuarà treballant durant els pocs dies que
queden de campanya per a les eleccions municipals per tal de demanar el suport dels
electors a les agrupacions locals que s'han adherit al compromís. De cara a les elec-
cions del 27S s'engegaran un seguit d'actes i mobilitzacions que s'aniran estenent
arreu del País.

L'ANC desplega a Miravet la pancarta a favor
dels municipis independentistes

AHIR LA TARDA

Premi Europeu per a l’Institut de la Sénia

ACTUALITAT
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Seguint el lema escollit
pel Consell Internacional
de Museus (ICOM)
Museus per una societat
sostenible, “hem preparat
dues rutes temàtiques en
les que s’inclouen deu
visites guiades als dife-
rents equipaments que
formen part de la xarxa
Ebre, Natura & Cultura”. 
La primera, que tindrà
lloc demà dissabte 16 de
maig, correspon a una
Ruta pel Montsià, per
unes formes de vida sos-
tenibles. La segona, pro-
gramada per al diumenge
17 de maig,  consisteix
en una Ruta arqueològi-
ca, per una gestió soste-
nible del territori.

“Com a novetat d’en-
guany, hem preparat
diversos premis per als
participants: carnet
d’Amics i col·laboradors
del Museu i lots de pro-
ductes km.0”. Aquestes
activitats, organitzades

pel Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre,
juntament amb els ajunta-
ments i equipaments
patrimonials que en for-
men part, s’emmarquen
dins de la 37a edició del
Dia Internacional dels

Museus i tenen com a
finalitat divulgar i sociabi-
litzar el patrimoni cultural
que gestionen i posen en
valor al servei dels seus
ciutadans i del conjunt del
territori.

Continua la campanya
electoral per als comicis
municipals del 24 de maig.
Portem una setmana inten-
sa on els alcaldables tre-
ballen per convèncer als
votants que la seva és la
millor proposta per a la
seva vila o ciutat. Falten,
per tant, nou dies i l’actua-

litat informativa es focalit-
za amb unes eleccions
que estan originant un
gran nombre de propos-
tes, promeses i debats. I
també polèmica. Es l’èpo-
ca. Manca poc més d’una
setmana per l’hora de la
veritat.

Dies Internacionals dels Museus Falta una 
setmana

Commemorant el Dia
Internacional dels
Museus, des del
Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre s’han
organitzat una sèrie
d’activitats.

16 i 17 de maig 24-M

REDACCIÓ

Segons nota de
l’Ajuntament de l’Aldea,
aprofitant la visita que
aquest dijous dia 14 de
maig, que per motius de
campanya electoral realit-
zarà la Consellera de
Benestar Social i Família,
Neus Munté a l’Aldea,
Dani Andreu l’havia convi-
dat a visitar el Centre de
Dia d’imminent posada en
funcionament.
Segons la mateixa nota,
dimecres i a través del
seu equip de gabinet,  la
Consellera va declinar la
invitació de Dani Andreu
Andreu al·legant motius
d’agenda. “Des del nostre
municipi ens hagués agra-
dat que la Hble. Neus Munté
pugués visitar la nova instal·lació
coincidint amb l’acte electoral que
es desenvoluparà a l’edifici conjunt
al del Centre de Dia”.
El comunicat del consistori aldeà
afegeix que “la intenció de Dani
Andreu era poder mostrar-li l’espai
en el qual es donarà servei a la
gent gran del municipi i al mateix

temps, poder obrir noves vies de
diàleg directament amb la màxima
representant del Departament de
Benestar Social i Família, donat
que a l’última comunicació dels
Serveis Territorials, el 21 de
novembre de 2014, ens comenta-
ven que no es podia concretar cap
ajut econòmic per a un nou con-
cert de les places públiques de
l’Aldea a càrrec de la Generalitat”.

La Consellera Neus Munté declina la
invitació de Dani Andreu a visitar 

el Centre de Dia de l’Aldea

La Campanya

Segons nota de la delegació,
el delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, i el director territo-
rial de Salut, Albert Gómez,
es reuniren divendres passat
amb els representants polí-
tics de l’Ajuntament d’Alcanar,
amb els caps de llista de
totes les formacions políti-
ques que es presenten a les
properes eleccions munici-
pals i els membres de la pla-
taforma ciutadana
Ambulància 24 Hores per rati-
ficar el manteniment del ser-
vei d’ambulància al municipi
d’Alcanar. El delegat del
Govern va explicar que “tal
com havia afirmat feia
mesos, hem volgut deixar
clar que l’ambulància 24
hores a Alcanar es manté i
avui, a més amb l’aval de
l’empresa adjudicatària per
escrit ho hem fet arribar, tant
a tots els grups polítics com
els representants de la plata-
forma ciutadana Ambulància
24H d’Alcanar”. En la reunió,
el delegat del Govern ha des-
tacat el treball de la

Generalitat durant els darrers
mesos, un cop coneguts els
adjudicataris del transport
sanitari, per tal de donar
major cobertura que l’esta-
blerta en els criteris bàsics
del concurs a les Terres de
l’Ebre. Així, l’empresa adjudi-
catària del transport sanitari
per a les Terres de l’Ebre la
UTE Egara-Lafuente per con-
firmar que a més dels criteris
mínimes establerts amb el
concurs: 20 vehicles de
Suport Vital Bàsic (SVB), 3 de
Suport Vital Avançat (SVA) i 1
vehicle d’Intervenció Ràpita
(VIR) va superar l’oferta amb
un increment d’unitats assis-
tencials: 6 SVB, 3 SVA i 1 VIR
i amb el compromís d’incre-
mentar la cobertura amb mit-
jans humans, per tal de donar
resposta a qualsevol necessi-
tat que es detectés al territo-
ri durant la durada del con-
tracte, durant tots els anys i
dies que la vigència del con-
tracte tingui.
En aquest sentit, la demanda
d’Alcanar ja té resposta
ferma que garanteix que la

Unitat SVB d’Alcanar ampliarà
la seva cobertura de 12h a
24h, els 365 dies de l’any i
durant la vigència del contrac-
te, assolint el compromís del
Govern amb el municipi cana-
reu. Des de CiU Alcanar, han
afegit que "ens alegrem molt
d'aquest anunci oficial ja que
una vegada més es reafirma
el que ja fa mesos veníem
dient el nostre grup, que
tenim i tindrem 24h d'am-
bulància a Alcanar. Cal agrair
a totes les persones, partits i
plataforma pel treball que
cadascú ha realitzat".

“La Generalitat dóna resposta a les 
demandes de les Terres de l’Ebre en el servei de

transport sanitari” 
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En aquest sentit, ha dibuixat
tres eixos d’actuació. En pri-
mer lloc, la potenciació de
l’esport i dels hàbits saluda-
bles . El segon eix, el foment
de l’esport de la mà de les
entitats esportives mitjançant
un augment de les ajudes en
les línies de subvenció gene-
rals així com d’específiques
per a la organització d’esde-
veniments i competicions
esportives. Pel que fa al ter-
cer eix, el de infrastructures
esportives, s’ha compromès
a crear més quilòmetres de
carril bici i a fer més espais i
circuits saludables. Es reno-
varà la gespa artificial de l’es-

tadi Josep Otero, s’iniciarà la
2ª fase de la base nàutica i
es crearan uns nous acces-
sos, s’ampliarà el rocòdrom
per acollir no només compe-
ticions estatals sinó també
internacionals, es tancarà la
pista de Vinallop creant el
quart pavelló al municipi,
s’ampliarà el ‘skatepark’ exis-
tent i se’n crearà un de nou a
Ferreries i es construirà una
nova piscina municipal, entre
d’altres. El projecte de pisci-
na que planteja Ferran Bel es
basa amb un model de ges-
tió públic, ja que “el model

privat que volen alguns
acaba costant molts de
diners a l’Ajuntament i s’ha
demostrat que acaben sent
un fracàs” ha afirmat Bel.
Així, el plantejament financer
serà íntegrament municipal
amb càrrec al pressupost i
que encaixi amb la normativa
pressupostària –que complei-
xi la regla de la despesa-.
S’ha optat pel pagament
aplaçat entre 4 i 8 anys. El
cost serà de 5.419.087,47€
(IVA inclòs), 5.132.740,50€
l’edifici i 286.346,97€ la
seva urbanització.

La candidatura de CiU
Tortosa que encapçala
Ferran Bel, ha presentat
les diferents propostes
pel que fa a l’àmbit de
l’esport. Bel ha recordat
la feina feta durant els
darrers anys, però ha
assegurat que encara en
queda per fer.

El coordinador general de
Convergència Democràtica,
Josep Rull, ha presentat
aquest dissabte  la candidata
de CiU a Tivenys, per a les
properes eleccions, Clara
Prades, i la resta de la candi-
datura. Rull ha assegurat que
la candidata representa “el
canvi inajornable, després
d’uns anys complicats per l’ac-
titud de l’actual govern, que
menysté de manera terrible
l’oposició”. Pel dirigent conver-
gent, la candidata té ideals,
voluntat de servei i si és alcal-
dessa “ho serà de tots els ciu-
tadans, no d’aquells que la
votin, sinó de tots”. Rull també
ha recordat que les prioritats
de CiU són generar ocupació,
reforçar l’estat del benestar i
treballar perquè “hi hagi el
màxim d’ajuntaments compro-
mesos amb el procés
democràtic de Catalunya”. 

Josep Rull:
«Clara Prades
representa el

canvi
inajornable
que necessita

Tivenys»

Ferran Bel i el seu equip presenten
les propostes d’esports

Per al proper mandat

El PSC s’ha mostrat
sorprès per l’anunci del pro-
jecte de noves piscines que
ha presentat aquesta set-
mana per sorpresa
Convergència i Unió. Per
als socialistes de Tortosa
l’anunci en plena campanya
electoral de la construcció
de les piscines sembla l'últi-
ma presa de pèl de CiU als
ciutadans i ciutadanes de
Tortosa, que vol tapar l’ab-
soluta incapacitat de tirar a
banda un projecte que
porta més de quatre anys aturat. Els socialistes han recor-
dat que l’alcalde de Tortosa va anunciar en un Ple municipal
que es va celebrar el gener de 2014 que en poques setma-
nes els tortosins i tortosines tindrien sobre la taula un nou
projecte de piscines, que encara ara, 18 mesos després no
ha vist la llum.
Compromís pel medi ambient
D’altra banda, plantant un arbre, concretament una alzina,
en un escocell buit. D’aquesta forma tant gràfica i simbòli-
ca, el candidat del PSC a l'alcaldia de Tortosa, Enric Roig,
ha volgut subratllar “tant la falta de sensibilitat del govern
municipal vers el medi ambient com el compromís dels
socialistes de Tortosa amb la seva ciutat i el seu futur”. Els
socialistes han denunciat amb aquesta acció també la tala
indiscriminada d'arbres per part de CiU. Finalment, dir que
després del míting de campanya amb Antoni Sabaté, candi-
dat del PSC a la presidència de l'EMD de Jesús, ahir a
Jesús, aquesta tarde hi ha un acte de presentació de pro-
postes culturals (20.30h) al Local Roig de Ferreries,
Rambla Catalunya 60.

El PSC de Tortosa considera
escandalós que CiU presenti en
plena campanya electoral el seu
projecte de piscines municipals

El passat dia 10 de maig,
agents dels mossos d’esqua-
dra de la comissaria de
Tortosa van detenir un home
de 42 anys, nacionalitat
romanesa i veí de Tortosa
com a presumpte autor de
quatre delictes contra la
seguretat del trànsit. Els fets
van succeir el mateix dia sobre les 00:45 hores de la mati-
nada, quan els mossos d’esquadra van localitzar un turisme,
el conductor del qual havia estat efectuant una conducció
temerària pel nucli urbà de la localitat del Perelló. El vehicle
circulava a gran velocitat, sense respectar cap senyalització
i posant en perill els veïns, alguns dels quals tornaven als
seus domicilis desprès d’assistir a un acte polític. Els agents
van identificar el conductor del vehicle, qui presentava símp-
tomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol,
motiu pel qual se’l va requerir per efectuar les proves de
detecció d’alcoholèmia, a la qual cosa es va negar.
Seguidament els agents també van comprovar que l’home
no disposava cap tipus de permís per conduir i li constaven
antecedents policials per fets similars. L’home va quedar
detingut pels delictes de conducció temerària, conduir sota
els efectes de begudes alcohòliques segons simptomatolo-
gia, negativa a realitzar les proves d’alcoholèmia i drogues,
i conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.
El detingut va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció de
guàrdia de Tortosa el passat dia 11 de maig, essent decre-
tada la seva llibertat amb càrrecs.

«Detingut un conductor al Baix Ebre
per quatre delictes contra 
la seguretat del trànsit»

Agents dels Mossos van detenir-lo

Aquesta, a l'estadi municipal,
ha tingut lloc la presentació
de les propostes d'ERC-
Tortosa en esports.
Coincidint amb la presenta-
ció, davant de les piscines
destruïdes ara fa quatre
anys, el candidat a l'alcaldia
per ERC-Tortosa, Josep
Monclús, ha denunciat la
nefasta gestió del govern de
CiU i ha instat l'actual alcalde
a retre comptes del que va
fer en l'anterior campanya
electoral: ‘Cal que Ferran Bel
demani disculpes. No davant d'ERC per haver dit, fa quatre anys,
que el seu era l'únic projecte esportiu seriós. Volem que es dis-
culpi davant de tots i cadascun dels ciutadans de Tortosa que
durant tot aquest temps s'han vist perjudicats per una acció
imprudent, electoralista i molt cara, com va ser la destrucció de
les piscines’. En aquest sentit, Monclús ha destacat que les cam-
panyes electorals serveixen també per a retre comptes davant
de la ciutadania, i ha recordat que ‘molts tortosins encara tenim
gravades les imatges de les màquines destruint el patrimoni de
tots el dia que Ferran Bel feia la roda de premsa per parlar d'es-
ports’. Per això, des d'ERC s'insta el candidat de CiU que, abans
de res, demani disculpes: ‘els tortosins i les tortosines almenys
mereixen això, i ja l'avisem que des d'ERC no pararem en tota la
campanya fins que ho faci’. D’altra banda, davant dels terrenys
abandonats de la RENFE, Monclús ha explicat algunes de les
propostes d'ERC en urbanisme i mobilitat. Ha recordat que l'al-
calde del PSC, Joan Sabaté, va signar l'any 2006 un conveni per
a la cessió d'aquests terrenys a l'Ajuntament, segons el qual la
ciutat hauria de pagar 3 ME, a més de 2,6 per a costejar la refor-
ma de l'estació. Pel candidat d'ERC, ‘aquest conveni és inassu-
mible, i ha convertit l'esplanada, que divideix la ciutat, en un niu
de rates i males herbes”. 

Monclús: «Cal que Ferran Bel
demani disculpes a la ciutadania per

l'enderroc de les piscines»

Esquerra la Ràpita fa
una aposta contundent
per la millora de l’econo-
mia rapitenca amb diver-
ses propostes que han
de potenciar un turisme
transversal, facilitar sòl
industrial públic i ajudar
l’activitat empresarial al
municipi.
Els republicans conside-
ren que ‘el nostre futur
passa inexcusablement
per millorar la nostra
economia perquè és l’ei-
na, el mitjà, que ens per-
metrà millorar la qualitat
de vida de la nostra gent, després d’anys patint una situa-
ció complicada per a moltes famílies rapitenques afecta-
des per les altes xifres d’atur i que encara ens deixen a
1.063 persones al nostre poble sense feina’ – valorava
Josep Caparrós, candidat a l’alcaldia.
En aquest sentit, una de les primeres actuacions que plan-
teja Esquerra és la creació de la Regidoria de Promoció
Econòmica per potenciar un turisme transversal ‘que con-
vertirà d’una vegada per totes a la Ràpita en una destina-
ció turística singular i d’excel·lència i mereixedora per fi de
ser capital turística de les Terres de l’Ebre. Perquè aquest
turisme reforçarà també els nostres sectors més relle-
vants: la pesca, el comerç, la restauració, l’hoteleria, els
serveis nàutics, la construcció i la cultura, respectant el
nostre entorn únic. I, evidentment, ho farem treballant
colze a colze en la Confraria de Pescadors, en l’Estació
Nàutica, el Col·lectiu de Cuina, l’Associació de Comerç
Rapitenc i amb empresariat local privat, perquè només tots
junts podrem fer una Ràpita potent ‘ – explicava Josep
Caparrós.

Esquerra la Ràpita aposta per un
turisme transversal i sòl industrial
públic per millorar l’economia local
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Aquesta setmana,  la can-
didatura d’Esquerra
d’Amposta ha presentat
algunes de les seves pro-
postes electorals en matè-
ria de cultura. L’alcaldable
Adam Tomàs ha manifestat
que ‘si alguna cosa carac-
teritza a Amposta és que
som una ciutat cultural-
ment molt inquieta i és per
això què entenem aquesta
singularitat com una opor-
tunitat per dinamitzar
també econòmicament la
ciutat’.
En aquest sentit la candida-
tura d’Esquerra d’Amposta
pensa que s’han d’aprofitar
les potencialitats que ja té
la ciutat en l’àmbit cultural
per aprofitar-ne la dimensió
econòmica. Com a exem-
ple Tomàs ha posat la
Festa del Mercat a la
Plaça: ‘aquesta recreació,
que ens permet traslladar-
nos a principis del segle
XX, s’ha d’enfortir i crear la
figura del director artístic i

professionalitzar-la, com
passa amb altres recrea-
cions de poblacions prope-
res, per obrir-la a l’exterior
i fomentar l’arribada de
turistes’.
Una altra proposta d’actua-
ció, fa referència a la crea-
ció d’un cicle estable de
teatre per a adults i un altre
de teatre infantil i familiar.
Segons Tomàs, ‘no s’entén
que amb la demanda que
tenim per part dels ciuta-
dans, que acaben marxant
a poblacions veïnes, no
haguéssim estat capaços
de crear un cicle més o
menys estable. Lluny
d’això, s’ha deixat de fer
fins i tot el teatre infantil’.
Una de les propostes des-
tacades que fa Esquerra
d’Amposta per la nova
legislatura és la conserva-
ció i la catalogació del
Fons d’Art Municipal.
Tomàs, ha manifestat que
‘una gran quantitat del
patrimoni artístic municipal

està pendent de correcta
conservació i catalogació,
com a ciutat no ens podem
permetre el luxe de perdre
cap de les obres que en
formen part’. Pel que fa a

l’àmbit musical, la candida-
tura d’Esquerra d’Amposta
aposta per ampliar el
suport econòmic a les
escoles de música i el
foment de la tecnificació

musical al instituts. En
aquest mateix àmbit,
aquesta candidatura,
també aposta per la crea-
ció d’un Certamen
Internacional de Música. 

Ja es coneix la candidatura de CiU a
Roquetes, liderada per Josep Codorniu
i que ja ha fet oficials les seues propos-
tes: “Ens compremetem a fer un
Ajuntament mes eficient, obert, social
i compromes amb tots els roquetero i
roqueteres, fer de roquetes la ciutat
que ens mereixem i volem per als nos-
tres fills, estem segurs que JUNTS X
ROQUETES ho aconseguirem. La
marca Roquetes s'ha de convertir en
un referent de tradicio cultural i saber
fer de les nostres terres, la captacio
de gent que es produeix pels diferents

actes que organit-
zen les entitats del
poble, com les de
l'ajuntament, ha
de servir d'apara-
dor als nostres
comerços, petita
empresa i produc-
tes del municipi”. 

La candidatura està formada per:
Josep Codorniu, Joan Ignasi Salvatella,
Natalia Magi, Jordi Allepuz, Eva Trullén,
Neus Hierro, Josep Sinosiaun, Miquel

Franch, Norman Forcada, Emma
Buera; Olivia Lacueva; Montse Arbona
i Gerard Gas. Suplents: Francesca
Ferreres, Josep Baset i Juan Ismael
Gracia.

«Junts per Roquetes»

Seminaris de
creació de
producte
turístic

Esquerra d’Amposta proposa la realització d’un Certamen
Internacional de Bandes

Tomàs vol fer de la cultura un motor que ajudi a dinamitzar Amposta

Candidatura de CiU Roquetes

El proper dilluns 18 de maig,
i al centre EbreTerra, tindra ̀
lloc el primer del conjunt de
seminaris de Creació de pro-
ducte turístic que durà a
terme el Consell Comarcal del
Baix Ebre, mitjançant el pro-
jecte Baix Ebre Avant, per tal
de millorar la competitivitat
empresarial de les empreses
del sector turístic. 
El primer seminari, que s’allar-
gara ̀ durant tot el matí, analit-
zarà els diferents productes
de turisme actius adaptats als
mercats internacionals. El
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, ha destacat que tot
aquest conjunt de seminaris
“tenen la finalitat de continuar
treballant en la línia d’enfortir
el turisme”. Soler ha afegit
que “aquest és un dels sec-
tors més emergents de la
comarca i, per aquest motiu,
durant aquests anys des de
l’ens comarcal hem apostat
per millorar la competitivitat
de les empreses del sector”. 

Un centenar de persones del
món de l’art i la cultura van
signar el manifest elaborat
pels socialistes ampostins
perquè hi hagi un canvi a favor
de la cultura. El candidat a l’al-
caldia, Francesc Miró, va
voler presentar el compromís
amb la cultura davant l’escola
ESARDI recordant l’esforç que es va fer durant el govern
socialista a Amposta per adquirir el recinte del Castell i on hi
ha ubicades la Biblioteca i l’Escola d’Art i Disseny. D’altra
banda, dimecres, el candidat socialista va respondre a les
inquietuts de la ciutadania un acte públic assemblea oberta.
Miró va fer una crida al vot útil pel canvi serè a Amposta.

Manifest per la cultura 
del ‘canvi serè’

Elaborat pels socialistes d’Amposta

«»
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Un cop tancat l’exercici
2014, des del departa-
ment d’Intervenció de
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar es van sol·licitar
les auditories a La Cala
Gestió i La Cala Serveis
Municipals, S.L., per
part de l’empresa audi-
tora Euroaudit
Auditores, S.A.P. Els
resultants mostren que
ambdues empreses han
obtingut una opinió favo-
rable, és a dir, els
estats financers a 31 de
desembre de 2014
expressen, en tots els
aspectes significatius,
la imatge fidel del patri-
moni i de la situació
financera, així com dels
resultats de l’exercici.
Pel que fa, a l’E.P.E. la
Cala Gestió ha obtingut
un resultat positiu,
desprès d’impostos, de
486.343,25 euros,  que
repercutiran en el patri-
moni de l’entitat.
Destacar que, durant l’e-
xercici s’ha reduït el
deute  amb els proveï-
dors amb 3 milions d’eu-
ros respecte al tanca-
ment de l’exercici 2013,
aquest fet ha permès
millorar el fons de
maniobra que el situa
amb 19 milions positius
a finals de l’exercici
2014. “Des de

l’Ajuntament es valora
molt positivament els
resultats que mostren
els informes d’auditoria
de l’exercici 2014, en
conseqüència  aquestes
auditories demostren el
bon camí“, subratlla
Andreu Martí, alcalde de
l’Ametlla de Mar. Per la
seua part, la Cala
Serveis Municipals, S.L.
ha obtingut un resultat
negatiu de 15.941,10
euros, degut principal-
ment al no reintegra-
ment de la taxa turística
del quart trimestre de
2014, que segons fons
del Departament de
Turisme de la
Generalitat ascendeix a
un import de 20.000€,
per tant, la societat ha

complert amb el pressu-
post.  En aquest cas, el
fons de maniobra es
manté respecte a l’exer-
cici anterior, i se situa
amb uns 162.620,37
euros a finals de l’exerci-
ci 2014.
Equipaments
D’altra banda,
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar seguint en la
línia de manteniment
d’equipaments ha ence-
tat els treballs a l’Escola
Sant Jordi. De fet, des
de la setmana passada
s’han iniciat les tasques
de retirada de grava i
aplicació d’una nova
permeabilitat per a eli-
minar les gotelleres. El
pressupost d’aquests
treballs és de 7.500 E.

El candidat de
Compromís d'Esquerres
de Deltebre, José Emilio
Bertomeu, va donar a
conèixer dimarts el full de
ruta de la seua formació
política. Un programa que
es divideix en 6 eixos i
compta amb 175 propos-
tes. Acompanyat per la
majoria dels membres de
la seua candidatura,
Bertomeu va voler deixar
clar que la responsabili-
tat, el rigor i la honradesa
seran els valors amb els
que es mourà la seua for-
mació. Entre els eixos del
seu programa de govern,
l'obertura dels pressupos-

tos municipals a la partici-
pació ciutadana, la pro-
moció econòmica i la polí-

tica de creixement, i la
qualitat democràtica i
ètica.

Programa amb 175 propostes

Les empreses municipals passen
l’examen del 2014 amb bona nota
A l’Ametlla de Mar, de les auditories de l’exercici de l’any passat

Del candidat de Compromís d’Esquerres de Deltebre

Ens estimem la Ràpita
Joan Martín Masdéu, candidat CIU al municipi

El grup convergent d'Alcanar organitza un café-tertúlia amb el Conseller d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, amb la finalitat de parlar amb
empresaris i gent del municipi d'ocupació, turisme, empreses indústria i comerç.
Aquest café-tertúlia es realitzarà demà dissabte dia 16 a les 16h a la plaça Ramon
Pous de les Cases d'Alcanar. “L'àrea de dinamització econòmica és la nostra prime-
ra prioritat per millorar el nostre municipi”.

CiU Alcanar organitza un café tertúlia
Amb Felip Puig, demà a la Plaça Ramon Pous de les Cases (16 h)
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El president de la Generalitat, Artur Mas, presidirà
l’acte de presentació oficial de la candidatura del
Consell Regulador de la Denominació d'Origen
(CRDO) Terra Alta i el Consell Comarcal perquè la
Terra Alta sigui la seu del Concurs Mundial de
Garnatxes 2017. Serà avui divendres (18 h) al Celler
Cooperatiu de Gandesa.
L’acte començarà amb unes paraules de benvinguda
de l’alcalde de Gandesa, Carles Luz. Seguidament,
intervindran el president del Celler Cooperatiu de
Gandesa, Pere Bové; el secretari del CRDO Terra Alta, Jordi Rius, i el president
del Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló, Fabrice Rieu. Clourà l’acte el
president Mas amb un discurs.

Gandesa: candidatura per ser la seu del
Concurs Mundial de Garnatxes

La Fira del Llibre
Ebrenc, que se cele-
brarà els dies 5, 6 i 7 de
juny a Móra d’Ebre junta-
ment amb Litterarum,
fira d’espectacles litera-
ris, incorpora enguany,
en la que serà la seua
dotzena edició, una
novetat important: una
master class professio-
nal de tècniques narrati-
ves adreçada a escrip-
tors ebrencs. 
La impartirà l’escriptor
Santi Baró, col·labora-
dor de l’agència literària
Sandra Bruna, i també hi
tindran un paper impor-
tant diversos editors
que participen a la fira:
Joan Bruna d’SB
e&books, Jordi Ferré de
9 Grup Editorial i
Francesc Gil-Lluch de
Llegir en Català.

La Fira del
Llibre ebrenc
es fa més

professional

Avui, acte de presentació oficial, amb el president Mas (18 h)
Les JERC Terres de l’Ebre celebren per
tercer any consecutiu el concurs A Xalar!
L’objectiu d’aquest concurs és promocio-
nar els grups novells de les Terres de
l’Ebre, les comarques del Matarranya, el
Priorat i el Baix Maestrat per tal de pro-
mocionar la nostra música, llengua i cul-
tura. 
El grup guanyador competirà a la gran
final del concurs dels grups novells
Música Jove de l’Acampada Jove 2015,
que tindrà lloc el 16, 17 i 18 a
Montblanc. El guanyador d’aquesta final
té com a premi obrir, a l’any vinent, el

Festival de l’Acampada Jove de l’escena-
ri principal.
Aquesta tercera edició d’A Xalar! tindrà
lloc el dia 20 de juny en un municipi de
la Ribera d’Ebre que l’organització enca-
ra ha volgut revelar. 

El passat 6 de maig es va obrir el perí-
ode d’inscripció que restarà obert fins al
21 del mateix mes. Tots els grups que
vulguin conèixer les bases del concurs i
participar hauran de fer la inscripció a
través de la pàgina web:
http://jerctte.wix.com/concursaxalar.

Les JERC organitzen el concurs A Xalar!
Per promocionar la nostra música, llengua i cultura

ARA TIVISSA AM és la can-
didatura que es presenta a
Tivissa en les properes
eleccions municipals,
encapçalada per Montse
Perelló i amb un llista reno-
vada amb membres de
diferents sensibilitats políti-
ques, per tirar endavant un
projecte realista i de futur
basat en l’atenció a totes
les persones i en la dina-
mització econòmica del
municipi. Els membres
d’ARA TIVISSA basen el seu
programa electoral en un
codi ètic on es comprome-
ten a no ser professionals
de la política, a reduir el
deute actual que a finals
del 2013 era de dos
milions d’euros, a no tenir
càrrecs de confiança ni
pagar sous de 60.000
euros anuals, a fer transpa-
rent i propera la gestió de
l’ajuntament i a no estar al
cap del davant del govern

més de dues legislatures
per part de la cap de llista,
Montse Perelló, entre d’al-
tres. Pel que fa al progra-
ma, cal destacar que es
basen a aconseguir que el

complex del càmping
alberg, inaugurat el 2003 i
sense activitat continuada,
aconsegueixi ser el dina-
mitzador turístic que
Tivissa necessita; a fer que

l’activitat industrial sigui
una realitat en les naus
dels consorcis del Molló i
de la MIDIT; a tirar enda-
vant el projecte de la sala
de la Societat Obrera que

ara fa de magatzem i a
reinvertir en fons genera-
dors de riquesa part dels
diners que el municipi rep
per part de les nuclears i
de l’abocador.

Ara Tivissa
Presentació de la candidatura i el seu codi ètic
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Del 15 al 17 de maig

Segons nota de
l’Ajuntament, està prevista
la successió de més d'una
quinzena d'actes: espor-
tius, culturals i institucio-
nals. Les Festes de la
Segregació d'enguany
compten amb un programa
d'actes divers, obert a la
ciutadania on l'acte central
serà la commemoració de
la Segregació del municipi
amb la salutació a càrrec
de l'exgovernador Civil de
Tarragona, Francesc
Robert Graupera i el dis-
curs institucional de
l'Alcalde de Deltebre, José

Emilio Bertomeu el diumen-
ge a la tarda. Dissabte la
nit hi haurà l'elecció de la
Reina i les Dames de
Deltebre 2015 i les pubilles
que representaran les dife-
rents entitats locals en el
tradicional sopar popular
d'entitats i nit de ball a
càrrec de l'Orquestra
Atalaia. Al matí "Benvinguda

als xiquets i xiquetes nas-
cuts el 2014". D’avui, des-
taca la conferència "Fets i
anàlisis social de La Cava i
Jesús i Maria durant l'èpo-
ca de la Restauració (1874-
1931): el naixement d'una
entitat pròpia" a càrrec de
Josep Sauro catedràtic de
la URV, a més de l'obertura
de l'exposició del Concurs

Fotografia de les Terres de
l'Ebre i el Concurs de dibuix
infantil i juvenil. També
durant les Festes de la
Segregació hi ha un impor-
tant gruix d'activitats
esportives: torneig de fut-
bol sala, bicicletada popu-
lar, exhibició d'arts mar-
cials i bac o el concurs de
Tir i Arrastre.

Festes de la Segregació, 
a Deltebre

La Regidoria de Fires de
Deltebre ja té a punt la
programació de les
Festes de la Segregació
que tindran lloc des d'a-
vui divendres 15 de maig
i fins al diumenge, dia
17.

ACTUALITAT

El director territorial d’Ensenyament, Antoni Martí, i la pre-
sidenta del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre
per la Renovació Pedagògica (MRP), Consol Sagrera, pre-
senten avui divendres, 15 de maig, la 35a edició de
l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre.
Les novetats d’aquesta nova edició de l’Escola d’Estiu de
les Terres de l’Ebre, que incrementa l’oferta de formació
adreçada a mestres i professorat ebrencs que s’impartirà
de l’1 al 3 de juliol, s’han de donar a conèixer aquest matí
a la seu dels Serveis Territorials d’Ensenyament de les
Terres de l’Ebre.

La 35a. Escola d’Estiu de les Terres
de l’Ebre incrementa l’oferta de
formació de mestres i professorat

Dilluns, 11 de maig, va arribar a Móra d'Ebre la Volta So-
lidària a Catalunya per les Malalties Minoritàries, una inicia-
tiva que vol divulgar l'existència de les anomenades "malal-
ties rares" i recollir fons per a programes d'investigació. De
les 10 h a les 12 h es va instal.lar una caravana al passeig
del Pont de la capital de la Ribera des d'on es van distribuir
materials informatius i es van vendre objectes solidaris per
recaptar fons. El 100% dels beneficis d’aquesta recaptació
es destinaran a projectes i programes d’investigació promu-
guts per FEDER (Federació Espanyola de Malalties Rares).

Volta solidària a Catalunya

Ahir dijous va tenir lloc a la sala del Polvorí del
Parador Castell de la Suda de Tortosa, l’acte de lliura-
ment de les beques Dr. Ferran 2015, i l’acte de comiat
dels residents, presidits per Albert Gómez, director
dels Serveis Territorials del Departament de Salut.

Actualitat
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La Cambra de Comerç de Tortosa va
realitzar dimarts dia 12 de maig de
2015 un seminari per a formar a les
empreses en la signatura digital i la fac-
tura electrònica. El certificat electrònic
és l’eina necessària que s’ha de tenir per
procedir a implantar un sistema de fac-
turació electrònica, el qual permet a
l’empresari millorar la seva eficiència,
estalviar els processos, informar en
temps real de la facturació, reduir el
temps de gestió i oferir una comunicació

i transparència en les processos
clients/proveïdors. 
Així, la Cambra de Comerç de Tortosa,
ja sigui mitjançant el certificat digital,
CAMERFIRMA, o mitjançant la platafor-
ma de facturació electrònica, es conver-
tirà en un canal d’accés de les empreses
a tot un nou model de gestió empresa-
rial que millorarà la seva competitivitat. 
“A la nova Cambra, comptem amb l’em-
presari i, per això mateix, ara li oferim, a
més de la signatura digital, la possibilitat

de poder facturar i processar tota la
seva documentació electrònicament”.

En aquesta 7a edició, la Festa del
Mercat pren el principal 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'ac-
te oficial d'obertura, que tindrà lloc
demà 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 homenat-
ge a l'alcalde que fou impulsor i artífex

de la construcció d'un pont que, per les
seves característiques i sistema cons-
tructiu va suposar una obra pionera a
tot l'estat, els descendents de l'alcalde
Palau estaran presents a aquest acte.
D'altra banda, com a cloenda de la
Festa del Mercat, el diumenge a la nit
tindrà lloc un espectacle al mateix pont
en el que la música, el circ, la llum i els
focs d'artifici posaran el punt i final a
aquesta edició de la Festa i a més, ser-
virà com a acte central dels actes de
celebració del Centenari del Pont
Penjant. Pel que fa als espectacles d'a-
questa edició, es renoven, com ja és
habitual, els guions dels espectacles de
cabaret i la sarsuela. 

‘Com implantar la signatura digital a l’empresa’

Festa del Mercat a la Plaça amb el Centenari
del Pont Penjant com a principal protagonista

Seminari informatiu a la Cambra de Comerç
Del 4 al 18 de juliol, Flix i
altres municipis de la Ribera
d’Ebre tornaran a convertir-
se en capital de la música
contemporània instrumental,
el free-jazz, l’electroacústica
i l’experimentació sonora en
la que serà la segona edició
de Sirga – Músiques de
Recerca i Patrimoni, un cer-
tamen amb vocació interna-
cional organitzat per
l’Associació d’Amics del Jazz
de la Ribera d'Ebre,
l'Ajuntament de Flix i

l'Associació Cultural La
Cana, sota la batuta del com-
positor i artista sonor flixan-
co, Joan Bagés. L’objectiu
és dotar a les Terres de
l'Ebre d'un festival internacio-
nal que dinamitzi, a diversos
nivells, el nostre territori;
donar a conèixer, a dins i
fora des Països Catalans, els
nostres creadors i intèr-
prets; i potenciar la creació
sonora i musical d'arreu del
món com un valor i un motor
de progrés.

Aquest divendres el cam-
pus Terres de l’Ebre aco-
llirà la tercera edició del
Fòrum d’Ocupació. Hi parti-
ciparan un total de 29
empreses i institucions. La
trobada, organitzada pel
campus Terres de l’Ebre de
la URV, la seua Càtedra
d’Economia Local i
Regional (CELIR) i l’Institut
per al desenvolupament de
les comarques de l’Ebre

(IDECE), pretén ser una
eina per a les empreses de
captació de talent intel·lec-
tual dels alumnes recent
titulats i de gent formada.
Dels vint-i-nou inscrits, vint-
i-quatre són empreses i
cinc institucions
Horari: De les 9.00h a les
17.00 hores.
Lloc: Vestíbul del campus
Terres de l’Ebre

III Fòrum Ocupació, 
al Campus Terres de l’Ebre

El II Sirga Festival de Flix 
incorpora nous espais
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CRACS de la setmana: Josep Adell, Josep Piñol, Gemma Ginovart

"LO LLIBRE” PARAULES EBRENQUES
Més Ebre: Tot va
començar un dia d'agost a
Deltebre......i ja ho diuen
que qui no té feina, lo gat
pentina...
JOSEP A., JOSEP P.,
GEMMA: Que bo! Sí, sí,
així comença "Lo Llibre".

ME: Xarxes socials +
paraules ebrenques = Lo
Llibre?
LLL: No, Paraules Ebrenques
va des de l'any 2008. El va
crear Jordi Arbues i creiem
que va ser un conjunt de
factors el que va fer que
finalitzes en «Lo Llibre».
Sobretot la gran incremen-
tació i participació que
tenia últimament la nostra
pàgina al facebook.

ME: Llavors, podem dir
que més de 7000 ebrencs
han participat, des de l'inici
del grup de Facebook,
Paraules Ebrenques el
2008, en lo que en un prin-
cipi era un joc, no?
LLL: Sí, sempre ha estat
com un joc. La gent ha
publicat, comentat, discre-
pat... per a natros tres sí
que va canviar una mica el
punt de visió el dia que
vam comunicar la idea del
llibre. Hi havíem d'estar
molt més al damunt i fixar-
nos amb el que la gent
aportava. Ens ho hem pas-
sat molt bé creant-lo.

ME: Expressions, dites,
paraules típiques de la
nostra Terra.... Quina ha
estat la dita o expressió
que NO us heu atrevit a
incloure a «Lo Llibre»?
LLL: Jo crec que cap, vam
decidir no tindre censura.
De fet, només van tindre
filtre aquelles expressions
que no pertanyen ben bé a

les Terres de l'Ebre i, evi-
dentment, al llibre no estan
totes les expressions que
existeixen, saps, no
cabrien en 150 pàgines.

ME: Vos s´ha embrutat la
tarde? Vull dir, hi han hagut
persones ofeses per algu-
nes de les expressions?
LLL: Hi ha hagut algun que
altre comentari a les xar-
xes socials jutjant alguna
frase, però mínims. Creiem
que les persones tenen
clar que és part de la cultu-
ra popular i que es diuen i
es diran així, és més, seria
un pecat canviar-les.
ME: Quina és la dita o
expressió que més us ha
«xocat»?

LLL: Hi ha moltes expres-
sions que ens feien riure
molt, però per exemple: «Te
fotré un cop en la mà de
matar tontos que pegaràs
més voltes que una barallu-
ga», aquesta no l'havíem
sentit mai.

ME: Morireu farts o d'un
infart? Com han anat les ven-
des?
LLL: Les vendes excel·lents.
Creiem que ha tingut una
gran acceptació i el fet que
tots aquells qui han partici-
pat se'l sentin una mica seu
ha fet que sigui un llibre molt
comprat i regalat aquest
passat Sant Jordi.

ME: Això és carn d'antes

de la guerra! Què en pensa
Juanitet lo Prim?
LLL: (riuen) Juanitet lo
Prim pensa com el nostre
amic Josep Adell, de fet
aquest personatge és fruit
de la seva invenció.
Juanitet diu que de cara
l'any que bé té ganes de
fer ruta poble a poble per
mirar de documentar un
possible "Lo Llibre 2 ".

ME: Això m'esmussa....El
Felip Pedrell de gom a
gom...
LLL: Ens vam treballar mol-
tíssim la comunicació i va
funcionar molt bé.
Pensàvem en un altre con-
cepte de presentació del lli-
bre... que trenques els

esquemes d'una presenta-
ció de llibre convencional i
ho vam aconseguir.

ME: En aquest llibre, hi ha
de tot com a casa
Xispes...les il·lustracions?
LLL: Vam fer la proposta a
les escoles d'art de les
terres de l'Ebre de presen-
tar-se a un concurs d'il·lus-
tració. Vam triar les més
oportunes d'alumnes
d'ESARDI Amposta i l'Escola
d'Art de Móra la Nova i final-
ment la maquetació també
va anar a càrrec d'ESARDI.

ME: Aita, Aita, quin llissal i
bon professional lo Javier
Princep...
LLL: Javier Princep ho va

petar com a presentador
el dia de la presentació de
l'Auditori al Felip Pedrell.
És més... ho va rebentar.
Ell va fer que la gent dis-
frutes sense parar. En fi,
Javier Princep, un 15 de
10.

ME: Si no fos l'hèrnia, si
no fossen les cassoletes,
si no fos l'esquena....
Quins projectes teniu?
LLL: «Lo Llibre 2» esta al
caure... la idea ja la
tenim... ara tot és qüestió
de tornar a treballar molt i
mirar-ho d'engegar una
altra vegada.

ME: Au pos! 

Isabel Carrasco
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L’Ascó ja és campió. L’Ascó
ja ha tocat el cel. L’Ascó ja  ha
fet història. L’Ascó és un orgull
i un referent per a les Terres de
l’Ebre. Es el primer equip
ebrenc que assoleix el títol de
campió a la Tercera divisió.
Molta feina. Moltes circumstàn-

cies s’han ajuntat per un pro-
jecte que finalment ha donat
grans resultats.
L’Ascó va golejar a Cerdan-

yola, on va demostrar la fusta
de campió. Grans gols i molta
solvència quan més es neces-
sitava. I amb el 0-4, a escoltar

el transistor. Al vestidor, l’equip
esperava el final de Terrassa.
El conjunt local empatava amb
la Pobla. Era el resultat que
feia falta. I es va produir. Em-
pat i l’Ascó que ja va poder ce-
lebrar l’ascens a Cerdanyola.
Euforia i molta emoció. Emo-

ció com la que es va poder
veure dilluns a Canal Terres de
l’Ebre en l’entrevista al presi-
dent, Miquel Pérez, un dels ar-
tífexs d’un gran projecte.
http://canalte.xiptv.cat/minut-
91/capitol/programa-11-05-
2015.

Ha fet història: Campió!!!
FC ASCÓ

És el primer equip ebrenc en ser campió de la Tercera divisió

Vaig tenir l’oportunitat de ju-
gar al camp de l’Ascó, com a
visitant, fa uns 23 anys. L’Ascó
havia pujat de la Tercera regio-
nal i jugava a Segona, lluitant
per consolidar la categoria. El
camp, de terra, estava on ac-
tualment està l’estadi. L’Ascó
era un equip més de la catego-
ria.
Encara no han passat 25

anys, i aquell equip que lluitava
per consolidar-se a la Segona
regional, ha passat a ser el
campió de la Tercera divisió i a
fer història. Cap club ebrenc
ho havia aconseguit abans. 
I feia ara 17 anys que cap

equip ebrenc disputava una
promoció d’ascens a Segona
B. El Tortosa, com a quart clas-
sificat, va disputar-la la tempo-
rada 97/98. Fa un parell de
mesos, vaig dedicar una co-
lumna al FC Ascó. Avui només
puc dir el mateix que aquell dia
i felicitar a tota la gent que ho
ha fet possible. Ha hagut visió
perifèrica i s’han sabut buscar
les directrisu per poder arribar
fins aquí. Tot això amb un ex-
traordinari suport institucionals

que mai s’ha
amagat. Però
no se li ha de
traure cap
mèrit a la fei-
na feta. Al
contrari, s’ha
de destacar. La Nuclear, amb
els seus tributs, permet que
l’Ajuntament pugui ajudar de
forma considerable. Però cal
valorar la gestió. I tot l’engra-
natge.

Un bon pressupost no et
garanteix l’èxit. L’Ascó, a la se-
gona, ha sabut trobar-lo. I no
tothom ha sabut fer-ho. 
Hi haurà veus crítiques. Hi

haurà recels (propis del nostre
territori) però a l’Ascó no li trau
ningú el que ha fet. Potser tri-
garem molts anys a veure un
equip ebrenc ser campió de la
Tercera divisió. Ara ho tenim
aquí. Sort en la promoció. Que-
da el següent pas, pujar a la
Segona B. Llavors ja parlariem
d’un esdeveniment únic. Enho-
rabona. Sou un club triomfant
dins el futbol català. I un poble
conegut arreu del país pel seu
club de futbol. Un orgull. 

Homenatge al FC Ascó

L’Ascó rebrà el passadís del Santfeliuenc (12 h).
Serà una jornada de celebració.

Diumenge

Campió de Copa i tercer a  la lliga

Balanç positiu de Gombau a
Adelaide United

ACTUALITAT

L'Adelaide Uni-
ted ja ha acabat la
temporada oficial
2014-2015. Amb
un balanç molt po-
sitiu. Havent realit-
zat un bon futbol,
fent que l'afició
gaudís amb l'equip
“i havent fet debu-
tar joves jugadors
del planter, i con-
solidant d'altres jugadors din-
tre la primera plantilla,
desprès d'haver debutat la
temporada anterior, també
provinents de la cantera”, deia
Gombau. 
A nivell de resultats la tem-

porada ha estat molt bona: l’e-
quip de l’ampostí Gombau ha
estat Campió de Copa i tercer
a la lliga Regular, obtenint la
classificació per a la Asian
Champions League 2016. 
El millor moment de la tem-

porada fou, sense dubte, la
victòria a la final de Copa, da-
vant de l’afició.
“L'espina clavada ha estat

no haver pogut arribar a la
gran final del Playoff per la lli-
ga, al haver perdut a semis
davant del Sidney FC”. 
La temporada és tancarà el

proper divendres dia 29 de
maig, amb un partit amistòs
organitzat conjuntament amb
la LFP davant del Vilareal CF a
Adelaide.

L’Amposta cedeix un empat, en temps afegit (1-1)

La Rapitenca s’enlaira
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va guanyar
al camp de l’Almacelles (1-
3) i, d’aquesta forma, es si-
tua a la quarta plaça. Bona
feina la de Delfin que amb
un equip que ha sofert nom-
broses baixes, l’ha pogut si-
tuar en una zona capdavan-
tera. I també amb gent jove
que ha pujat dels planters. I
amb dues incorporacions,
Dani i Ferreres, que s’han
adaptat força bé. El tema
del nou tècnic està pendent
de confirmar.  Falta que
Crespo es pugui decidir i ja
vam informar que també
està l’opció de Sergi Nava-
rro, que ja ha comunicat
que no continua al R. Bítem.  
D’altra banda, l’Amposta

es va refer de la derrota
contra el Morell i va reac-
cionar adaptant-se a un par-
tit complicat per a fer-ho.
Gustavo, de falta, va mar-
car el 0-1 i l’Amposta que
va poder decidir. En els da-
rrers minuts, va haver de

patir perquè els locals van
pressionar més amunt. Els
punts semblava que vin-
drien cap el Montsià quan el
conjunt local va empatar.
Lamentar els incidents que
van viure els companys
d’Amposta Ràdio mentre
estaven radiant el partit, ja
al final. Uns aficionats lo-
cals van interferir en la
seua feina, de males mane-
res. 

Sergi Navarro no seguirà al
R. Bítem i podria ser també

una opció rapitenca

Al R. Bítem

Entrena el Roda i apunta a ser el nou tècnic roigiblanc

El nom i el cognom: Dani Sereno

CD TORTOSA

Ja vam informar fa unes set-
manes que el nou entrenador
del Tortosa tenia nom i cog-
nom. Vam parlar, d’entrada,
d’un possible interés amb Àn-
gel Garcia, tècnic del Catllar.
No obstant, un projecte ambi-
ciós que inicia el conjunt del
Tarragonés pot comportar
que Àngel continui a l’equip ta-
rragoní. La possibilitat de Dani
Sereno (a la foto), que fou ju-
gador del R. Bítem, i que ara
entrena al Roda, va existir ja
des de fa un parell de mesos.
Si no hi ha res de nou, Sereno,
del qui hi ha molt bones re-
ferències, seria el proper in-
quilí de la banqueta roig-iblan-
ca. Sereno ja busca jugadors
de la zona de Tarragona per
poder venir a Tortosa. Una al-
tra opció que ha pogut existir
és la de José F Mora, de la Ca-
nonja. També s’ha pogut par-
lar amb ell. 
El Tortosa va perdre dissab-

te a Cambrils, on va presentar

nombroses baixes. El conjunt
local fou molt superior i va po-
der aconseguir fins i tot una
golejada més àmplia que el 4-
1 final. El Tortosa, esportiva-
ment, acaba la temporada
amb agonies. Però, en no ha-
ver fet desembós econòmic
per efectuar fitxatges, es pre-
veu que el balanç econòmic si-
gui molt positiu, restant deute
i complint amb les previsions
establertes. Deportivament
les coses no han anat com
s’esperava però en altres àm-
bits, la temporada potser fruc-
tifera. I cal destacar-ho.  

Celebracions d’un ascens històric. Ascó i el FC Ascó han fet història. 
IRIS SOLÀ
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El Catalònia va assolir dissabte una victòria amb gran valor per
arribar als 44 punts i trobar-se en una posició més estable a la tau-
la. Partit igualat, contra el Roda, en el que els locals van anar de
menys a més i en el que l’encert d’Eugeni va significar la remunta-
da fins el 3-1. Llavors, el Cata que va acomodar-se i el Roda que
va reduir distàncies (3-2). Diumenge (17 h), el Catalònia visita el
camp del Gandesa. Serà el retorn del tècnic Enric, ara a la ban-
queta visitant. El Gandesa, per la seua part, guanyava 0-2 al camp
del Tancat però es va relaxar en excès i els vendrellencs van cap-
girar el marcador amb el 3-2. Dilla empatava i els gandesans que
van poder guanyar al final. Són sisens. En les darreres jornades
han baixat pistonada després d’aquelles set victòries seguides.

El Catalònia visita diumenge 
el Gandesa

ENRIC TORNA AL CAMP GANDESÀ

El Camarles va golejar Camp Clar (4-1) i va fer bé els deures amb
un Adri, recent fitxatge, que va obrir la llauna i Edgar que va estar
efectiu. L’equip de Bartolo, però, amb la victòria del Cambrils, con-
tinua en una posició delicada. Està lluny del descens directe però a
hores d’ara ha de lluitar per evitar el descens per compensació. La
cinquena plaça per baix, pel descens del Torreforta, és comprome-
sa. Per això el proper partit a Valls és clau. Després rebrà el SP i SP
i acabarà la lliga a Tortosa. El Cambrils, reforçat des que es coneix
que el Reus l’absorvirà, té com a prioritat mantenir la categoria. El
seu calendari és més complicat.  L’objectiu, d’entrada, és evitar
aquesta 14ena. plaça. Un ascens posterior del Jesús i Maria avor-
taria aquest descens compensat. Però això és una probabilitat. 

El Camarles buscarà evitar la
cinquena plaça per baix

A HORES D’ARA ÉS DE DESCENS COMPENSAT

Aquest proper cap de setma-
na a tots els camps de futbol de
Terres de l'Ebre es recolliran ali-
ments per la campanya: donem
la llauna a la fam. Tots els ali-
ments que es recullin es porta-
ran a les entitats socials de la
població on s'hagi fet la recolli-
da. 

‘Donem la llauna a la Fam’

Dream Team Vilaseca

AQUEST PROPER CAP DE SETMANA

JA ÉS CAMPIÓ, A MANCA DE TRES JORNADES

L’Ampolla va veure com el Valls,
equip amb moltes baixes, li em-
patava a la segona part, diu-
menge passat (2-2). Segons
Jordi Rojas, “a la primera mei-
tat, l'ampolla fou un clar domi-
nador del partit, amb ocasions
clares però el Valls a pilota atu-
ra es va avançar al marcador.
Seguidament, també amb juga-

da d'estratègia, vam empatar i,
poc després, amb una gran ju-
gada de Domènec, Marcel va
fer el 2-1”. Rojas afegia que “a
la represa, l’equip va seguir tre-
ballant però les oportunitats no
les va poder materialitzar per
matar el partit. I amb una juga-
da molt ben portada pel Valls
ens van marcar l’empat”.  L'Am-

polla va jugar 25 min amb deu
jugadors per expulsió de Maikel
i, tot i això, va tenir dues bones
ocasions per emportar-se els 3
punts. Diumenge, l’Ampolla té
un partit clau. Una victòria al
camp del penúltim, el SP i SP, li
podria portar la permanència
lluny fins i tot de la cinquena
plaça per la cua que potser conflictiva.

L’Ampolla buscarà la salvació matemàtica al camp del Sant Pere i Sant Pau

VA EMPATAR AMB EL VALLS, DIUMENGE PASSAT (2-2)

Era el partit que podia deci-
dir la segona plaça i enmig
d’un gran ambient a l’Aube, de
sentiment roigiblanc, el Jesús
i Maria va guanyar el R. Bítem,
tercer classificat (3-1), i ja dei-
xa sentenciada la segona
plaça. Ha posat set punts de
distància amb el golaverage a
favor. I en queden nou.
El Jesús i Maria, en el cas

de guanyar demà al Deltebre,
confirmaria matemàticament
la segona posició, disputaria
la promoció.
Del partit contra el R. Bí-

tem, dir que el Jesús i Maria

es va avançar arran d’una ac-
ció a pilota aturada. Raül va
anticipar-se i va fer l’1-0. El ju-
gador tarragoní està força
inspirat en les darreres jorna-
des. El partit estava sent igua-
lat però la fortalesa local en
les jugades a pilota aturada
va definir. A l’inici de la repre-
sa, els locals van estar un xic
acomodats i el R. Bítem va
empatar amb un gol d’Angel,
el seu pichichi. Començava un
altre partit. Però no va durar
molt perquè els locals van
sentenciar-lo per la via ràpida.
Una altra acció a pilota atura-

da, desplaçament a l’esquena
de la defensa visitant que
Mauri, per l’esquerra, sap
aprofitar com un geni. Falta
d’atenció dels de Bítem i la
centrada, letal, que va trobar
la rematada d’Alberto Cuenca
que, amb l’ajuda d’un defensa
que va desviar l’esfèric, va
marcar el 2-1. 
El R. Bítem va acusar el gol

i el Jesús i Maria, conscient
del que es jugava, va tornar
sa ser fort i va sentenciar
amb un altre gol de Raul Gon-
zalez. Posteriorment, el Bítem
va tenir una ocasió amb una

rematada al pal d’Àngel però
el Jesús i Maria va saber con-
tenir l’avantatge.

El Jesús i Maria certifica la segona plaça
Va guanyar el R. Bítem (3-1) i ja es distancia de set punts, quan en queden nou

DEMÀ DISSABTE (18 H) REBRÀ EL DELTEBRE EN EL DERBI

La Cava, imparable
VA GUANYAR A ALCANAR I JA PORTA 11 VICTÒRIES EN 13 PARTITS

Un triomf diumenge
allunyaria als ampolleros
de la cinquena plaça per

baix, que potser de descens
per compensació

Salvació

Jugadors del J. i Maria, amb unes samarretes amb missatge de
suport a Ian, jugador prebenjamí que s’està recuperant. ÀNIMS!

Junta directiva del CD la Cava.

Va golejar a Deltebre i ja és campió. Equip de rècord. 
A la foto, celebracions al vestidor

El CD La Cava, molt fort en la segona volta i sobre tot en el tram
final de la lliga, va golejar l’Alcanar (1-4) en un gran partit dels de Ca-
marero per als qui la lliga no s’hauria d’acabar. 
Ferran, Jaime (2) i Ruibal van reflectir sobre el camp la superiori-

tat de l’equip blanciblau que a la represa va desequilibrar el duel da-
vant d’un equip local que li passa a la inversa que la Cava: el final
de temporada se li està fent llarg. 
Romero, ja al final, va reduir distàncies i va deixar el marcador

amb l’1-4 definitiu. La Cava farà diumenge el passadís al campió Vi-
la-seca amb el repte de poder-lo superar. Són onze victòries en tret-
ze jornades. Ja vam informar la setmana passada que els tècnics
seguiran i ja es treballa amb la planificació de la plantilla, amb la in-
tenció de poder renovar a Sergi Grau, un jugador que ha donat molt
d’equilibri a l’equip des de la seua arribada. El futur del CD Alcanar
pot sofrir canvis, respecte als plantejaments dels darrers anys.   

El Jesús i Maria rebrà
demà dissabte el Deltebre
(18 h), en el derbi. Una victò-
ria asseguraria la promoció
d’ascens. A falta de dues jor-
nades. 
El Deltebre, amb la derro-

ta, podria consumar el des-
cens directe.

Demà es pot
confirmar

Tal com vam informar, el
CD la Cava va efectuar una
assemblea general informati-
va per al soci en la qual es
va presentar oficialment la
junta que ja ha dirigit el club
els darrers mesos (imatge
de la foto). En l’assemblea,
es va informar al soci de les
noves directrius del club.

Junta del 
CD la Cava
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Vostès que opinen? Nacho és guapo?. Per a moltes dones, si. Per la seua part, Ser-
gi Navarro té sex appeal?. Per a moltes dones, segur que si. Jo no sé si aquests dos
entrenadors són guapos o atractius. Només sé que cap entrenador de les Terres de
l'Ebre, gairebé amb tota seguretat, entrenarà el Tortosa. Igual m'equivoco. Jo penso
que hi ha hi ha bons entrenadors en aquestes comarques, de nivell sobrat per entre-
nar el Tortosa. El que passa és, que pels motius que sigui, no agrada ni un. Tan do-
lents són? Com sempre, i com també passa en altres ambits de  la vida, s'aprecia
més el de fora. I el bo sempre està a casa. No diré noms però hi ha entrenadors ebrencs m'han confes-
sat que ascendirien a l'equip si o si. Aquí hi ha gent valenta però no es confia en ella; és molt trist. Dani
Sereno és el candidat ferm per al Tortosa. Actualment, és el míster del Roda de Berà on porta 3 tempo-
rades. Va tenir una trobada amb el secretari tècnic; i està recomanat per l’informador de Tarragona. Des
que se’n va anar Nando, el Tortosa ha contactat amb sis entrenadors. Penso que no cal fer tant càsting
per eligir un tècnic. És molt fàcil, i està a les Terres de l'Ebre i mai el fitxaran. Si es fes una enquesta a
100 aficionats que sàpiguen de futbol, al pòdium sortirien tres entrenadors ebrencs. La Rapitenca fitxarà
un entrenador ebrenc, potser a Nando quan a Tortosa no van confiar en ell; Amposta seguirà amb un mís-
ter de les Terres nostres, Teixidó; Jesús i Maria, sinó hi ha novetat, apostarà per un de la casa. Només el
Tortosa és diferent. Mirin la llista d’entrenadors de les últimes campanyes: Nando, Xavi Cid, Carlos Blanch,
Viñas, Sergi Domènech, Carlos Alós, Isaac Fernández, José Luis Guerra, Jordi Borràs, Juanjo Rovira i Jor-
di Fabregat, tretze entrenadors. La mitjana d'estada són 15 mesos i tres dies, des del 2002. Vostès es
pensen que es pot fer un projecte seriós amb l'estada de cada entrenador de sol quinze mesos? Cap en-
trenador ha durat tres anys, per això el Tortosa ha baixat de Tercera divisió a la Segona catalana. Les da-
des són les dades. No hagut paciència per a un entrenador ni confiança plena en el planter. Jo sóc un de-
fensor dels entrenadors ebrencs, no puc dir que no hi ha bons entrenadors a Tarragona. Segur. Però un
club de Segona catalana no ha d'anar a buscar un entrenador de fora, cap equip ebrenc ho fa, només
l’Ampolla en aquests partits. Per això poso el titular que els entrenadors no són guapos però són bons.
Boníssims. Però no entren en la filosofia de l'Tortosa. I si la propera temporada s'equivoquen d'entrena-
dor? Potser el cessaran. I així començarà de nou un altre projecte. El Tortosa ja porta moltes tempora-
des amb projectes i desil·lusions. Toca, doncs, començar de zero i aquest és l'error número u del Torto-
sa. Jugadors de 20/23 anys i que juguin com el Godall, amb ganes. Fa faltadonar un gir de 180 %. La
llista de bons entrenadors ebrencs és gran: Nacho, Sergi Navarro, Enric, Rafel Navarro, Narcís, Bartolo,
Ximo Talarn, Delfin, Teixidó, Nando, Camarero, Cotaina, Bes, Jordi Fabregat i un llarg etc. Però cap ser-
veix per entrenar al Tortosa perquè no són guapos o modelables posin la paraula que vostès vulguin.
VISCA ELS JUGADORS DE L’ASCÓ I LA MARE QUE ELS PARIR. Ja és història. L’Ascó campió de

Tercera divisió per mèrits propis. Cap equip ebrenc ha aconseguit aquesta fita. Ara queda la promoció,
davant d'un dels 17 campions d'altres autonomies. Entre ells: Pontevedra, Castelló, Linares, Algesires,
Mérida... si la perd encara té opcions i tindria dues rondes per optar a l'ascens. La propera temporada
jugaria contra l'Hercules, Sabadell, Barcelona B ect. Jo crec que no ascendirà, però els miracles existei-
xen. Felicitats al seu president, directiva, afició, cos tècnic i totes les mares que van parir a aquests cracs
de jugadors. Tant de bo els toqui amb el Majahadonda així podré anar a veure aquest equip en persona.
Els puc dir que si l’Ascó puja, s’haurà de plantejar si tira avant o no a ascens a la segona divisió B. Si
aconsegueix l'ascens serà la població més petita d'Espanya dels equips de la 1a i 2a divisió.
EL BARÇA, ‘ENEMIC NUMERO U’ DELS EQUIPS EBRENCS. L’Ulldecona va jugar diumenge i di-

lluns va entrenar perquè el Barsa juga a la Champions. Així molts equips. Que un partit de futbol canviï els
entrenaments i planificació de tota la temporada en entrenaments per la Champions és trist.
ELS INTERROGANTS DELS ENTRENADORS DE LA 2A. CATALANA. Només Guillermo Camare-

ro, a La cava, Rafel Navarro a Gandesa i Enric al Jesús Catalònia tenen el lloc confirmat. La renovació per
a la propera campanya, a Alcanar, Tortosa, l’Ampolla, Camarles, Deltebre, Camarles i Remolins-Bítem, de
moment, no està definida.
CONFIRMAT: EL GODALL NO VOL ASCENDIR.M'ho va dir el seu president: "si l'ajuntament no ens

pot ajudar com per a poder estar a Segona, nosaltres no tenim diners". La pregunta que es pot fer ara
és si l’Ascó o la Rapitenca compren la plaça. Fa tres temporades, ja va renunciar el Llorenç, del grup 3,
quan va ser campió. Aquesta setmana, el partit del morbo: Godall-La Sénia. I ho és perquè el local té gran
part de la plantilla de la localitat de La Sénia. Hi haurà ‘pique’ segur.
REVOLUCIÓ A ALCANAR? Segur, la temporada no ha estat com s’esperava. Primera equivocació:

cessar Carlos. No sé el que passarà la propera temporada, però només sé que alguns jugadors estan
pensant canviar d'aires i que poden haver canvi de directrius obligats perquè pot haver gent que no con-
tinuï. 
QUAN JUGARAN ELS PARTITS PENDENTS? AL JULIOL?. A aquest pas, si. Lliga d’aleví Segona di-

visió grup vint. Es va acabar i falten disputar sis partits de quatre jornades diferents. I a la Quarta Catala-
na, que acaba la lliga aquesta setmana, hi ha un partit pendent Camarles-Roquetenc, que es jugarà el dia
23. Jo això no ho veig. I per què a les lligues de segona catalana i tercera els obligen a tots a jugar abans
que s'acabi ultima jornada? Alguna cosa no quadra.
UN NOU INVENT DE LA FEDERACIÓ. Cada any la Federació fa un invent que com a resultant té més

ingressos per a ella. La passada fou el carnet del federat que són de 140.000 jugadors a 10 euros...
multipliquin, una barbaritat... La propera temporada tots els clubs que tinguin 15 equips necessitaran un
títol oficial de coordinador de futbol base i d'aquí a dos anys, serà amb cinc equips i d'aquí a tres cam-
panyes, qui tingui dos equips haurà de disposar d’un carnet, a més de fer un curs i haurà de pagar a la
Federació una quantitat per això. Per descomptat que la Federació no és que siguin llestos, són llestís-
sims. Vaja, a aquest pas, s’haurà de pagar per ser directiu, d'aquí a uns anys. Uns directius que posen
temps, alguns més de vint hores a la setmana, posen diners de la seva butxaca  i d'aquí a uns anys igual
hauran de pagar una quota per estar a les juntes. En temps de crisi, la Federació hauria de baixar els cos-
tos per als clubs, tot el contrari del que fa. Els pugen. L'any passat per als jugadors i la propera tempo-
rada per als clubs. Jo no sé que opina la Federació però si que els clubs estan que es pugen per la pa-
rets.

Els entrenadors de les Terres de l’Ebre no són guapos

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

ENCERTO EL CAMPIÓ, JA FA SET CAMPANYES.Camp Clar, Reddis, Valls, Morell, Jesús i Maria, Red-
dis i Vilaseca han estat els últims 7 campions de 2a catalana i tinc l'honor de poder comentar que els set
vaig dir que serien campions al novembre. Quatre a través de Més Ebre i 3 pel fòrum desaparegut Ebre Fut-
bol. Si no s’ho creuen, mirin l'hemeroteca. On tinc la bola de vidre? Ja els ho contaré. Treball i més treball.
19 jugadors del Vila-seca han marcat gol. L’equip que ja és campió, he fet rècords: 8 gols al Tancat, Delte-
bre i Camarles. Just campió, Vilaseca. Un gran campió, de rècord. 
PRIMERA CATALANA. Els nostres dos equips empatats a punts, Rapitenca 10 gols menys rebuts i Am-

posta deu gols més marcats i en llocs honorífics 4 i 5. Més no es pot demanar. Anar a alguns camps de
Barcelona és més que perillós. Recordem Iberiana o Polvoritense. Aquest diumenge, a Rubí, al camp de la
Juventud 25 de Set. Al company d’Amposta Ràdio un aficionat local li va traure el micro. Inaudit. 
SEGONA CATALANA. LA LLIGA SENTENCIADA A FALTA DE TRES JORNADES. Tot està més que

decidit. El campió, el que aconseguirà la promoció i només queda saber qui serà el cinquè equip per la cua.
El que baixarà per compensació. No va perdre ni l’Ampolla, ni Cambrils, ni Camarles. Aquest equip ho té més
difícil però no impossible. Ha de guanyar els tres partits que li falten. El Cambrils només té un partit fàcil, la
resta enfrontaments són contra Remolins-Bitem i Jesús i Maria. Tortosa, desil.lusió cada jornada. La Cava,
impecable. Úlltimes vuit jornades, set victòries. Camarero i Joanma s’han guanyat la renovació sobradament.
Gandesa segueix amb la pàjara, pitjor equip juntament amb Deltebre i Tortosa, en les últimes sis jornades. 
TERCERA CATALANA. JA NOMÉS QUEDEN TRES CANDIDATS. No van fallar Flix i Godall que són

els equip més en forma i tampoc l’Ulldecona que tenia la seua última oportunitat mentre que el Santa Bàrba-
ra ja queda descartat, des del dia de l'Batea ha caigut en picat. Aquesta setmana no li van xiular un penal i
van expulsar a Nico (al 44). Va guanyar un gran Flix, que ho té tot al seu favor per l'ascens. L'equip de Rius
està com una bala. L’Aldeana per ascendir ha de guanyar els tres partits, després esperar. Tampoc és el
seu objectiu, però fa il.lusió estar-hi. Vaig dir que el Campredó se salvaria i així ha estat.  Horta, pas de ge-
gant per a la salvació. Alcanar i Sant Jaume, ja sentenciats. Ginestar i Pinell la propera jornada es jugaran el
descens encara que pot ser que igual baixin els dos (si hi ha compensació). A destacar el Roquetenc en un
gran estat de forma: últimes tretze jornades només dues derrotes i porta dues jornades remuntant els par-
tits. Última hora de l’Ulldecona: aquesta setmana, sopar per fer pinya per obtenir  l'ascens i celebrar el ‘cum-
ple’ de Tortajada. 
AIXI POT QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ: FLIX, 66; ULLDECONA, 66; GODALL, 63; ALDEANA, 62.

TERCERA CATALANA

El Roquetenc, amb la recuperació
de Marc Alegre, està fent un gran
final de temporada. I això que no
està gaire d’acord amb les deci-
sions arbitrals. Dissabte, abans
del descans, es va quedar en deu
per l’expulsió de Lucero. I a la
represa perdia 1-3, però la qualitat
de Marc Alegre (hat-tric), en els
darrers minuts, va permetre una
remuntada èpica.  Cop dur per un
Ginestar necessitat. 

Temporada extraordinària la de l’e-
quip aldeà, no només classificatòria-
ment si no perquè a més ha estat el
més destacat entre la majoria de
rivals per la seua proposta i jo.
Diumenge, va guanyar el Móra la
Nova en un partit que es va decidir
en vuit minuts amb els gols de Joel
i Monforte. La resta de partit va
estar controlat pels locals, fins que
Salva Gómez va fer el 3-0. L’Aldeana
està a tres punts del líder. 

ALDEANA-M NOVA 3-0

L’Ulldecona, obligat a guanyar des-
prés de la derrota a Móra la Nova, va
patir al primer temps quan la Cala,
ben posicionada, va fer el 0-1. A la
represa, amb els canvis, la reacció
ulldeconenca no es va fer esperar i el
juvenil Ferran va fer l’empat. El jove
Davide, gran temporada la seua, va
fer el 2-1 i Santi, destacat, sentencia-
va a poc del final. L’Ulldecona, a un
punt del líder. 

El Campredó va vèncer al camp
del Sant Jaume, en un partit igualat
en el que li va costar fer el gol. Va
ser Ramon Zaragoza, avançada la
represa, qui va marcar el 0-1. Un
gol que val la permanència de
forma matemàtica, pel que respec-
ta el descens directe. En el cas de
que hi hagi compensació, els de
Vallès també ho tenen gairebé fet.

Primera part de més domini del
Batea que es va avançar en dues
ocasions amb els gols d’Agustí i
de Cristian. Al descans, 2-1.
Ruben havia fet el gol godallenc. A
la represa, el Godall va reaccionar.
Va dominar i Zaragoza va empa-
tar. Més ocasions visitants amb
gol anul.lat i alguna puntual del
Batea, amb un possible penal
reclamat al final. El Godall és líder.

BATEA-GODALL 2-2

El Flix va disparat. 10 victòries segui-
des. Esteve, de falta, va fer el 0-1. El
partit era igualat. L’àrbitre va mos-
trar-li la segona targeta, rigorosa, a
Nico (44’). El Santa, molt posat, va
empatar a la represa amb gol de De
la Torre, a qui després se li va
anul.lar-ne un altre. Els locals també
van reclamar un penal. El Flix va
demostrar el seu potencial, amb
gran pegada. I va sentenciar. 

S. BÀRBARA-FLIX 2-4

Era un partit amb doble valor per la per-
manència. I l’Horta va oferir la seua millor
versió per a guanyar-lo amb solvència.
Així ho va reconèixer Francesc Parra,
tècnic de l’Alcanar: “l’Horta va fer un
gran partit i va ser superior en tots els
aspectes. Va merèixer la victòria”. Marc
Baiges, Andreu i Esmel van signar els
gols. L’Horta fa un gran pas cap a la per-
manència. L’Alcanar, en zona de des-
cens, seguirà lluitant. 

El Pinell va estar millor a la primera mei-
tat quan va poder avançar-se en el mar-
cador. A la represa, un gran gol mati-
ner de Cristian va canviar la decoració
. Els locals van crèixer i el Pinell, amb
el 2-0, va baixar els braços. Cristian i
Magí van marcar els altres gols. Els
locals, en zona estable. Els visitants,
patint per salvar-se. Diumenge, partit
clau a Ginestar. Una final pels dos. 

La Sénia es fa forta a casa. Partit igua-
lat, obert, en el que els visitants van
tenir les seues possisbilitats i que es va
acabar decidint amb un gol de Tolosà.
Era d’aquells dies que qui marcava....La
Sénia ja té 45 punts. El Corbera, des-
prés de l’afer Calafat, ha baixat. Però
gran temporada. 

El Godall segueix líder El Flix, disparat: 10 de 10 L’Aldeana aspira a tot

ULLDECONA-AMETLLA 3-1

A la represa...

ST JAUME-CAMPREDÓ 0-1

Punts de salvació
ROQUETENC-GINESTAR 4-3

Remuntada èpica

HORTA-ALCANAR B 3-0

El millor Horta

PERELLÓ-PINELL 3-0

Recuperació local LA SÉNIA-CORBERA 1-0

Jordi Tolosà decideix

-Per l’inici de les obres per a la
instal.lació de gespa artificial al
camp de Móra la Nova, l’equip
moranovenc jugarà demà, com a
local, a Benissanet. Amb el Batea.
-El camp del Santa Bàrbara ha
estat tancat per un partit. El

col.legiat va indicar al’acta que
va rebre una patada, diumenge.
El partit Batea-S. Bàrbara, acabat

amb victòria local 3-0. 

S’HAN DE DECIDIR LES PLACES D’ASCENS I EL DESCENS

Queden 270 minuts. I, com ja feia temps que es preveia, es viurà un final de
lliga trepidant, com no es recordava. Sis equips, del primer al sisè,  separats
per cinc punts. I, per baix, dues places de descens directe per concretar, en-
tre Pinell, Ginestar i Alcanar. També l’Ametlla, que encara ha de consumar la
permanència i no té partits fàcils. Horta i, sobre tot Campredó, van distanciar-
se. Atenció al partit de diumenge, per la permanència: Ginestar-Pinell. 

Tres finals
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Josué (Rapitenca)

Marc Chillida (Alcanar)       Arnau Beltran (Tortosa)       

Raül G. (J. i Maria)    Pere Martínez Gandesa)            
Víctor Bartolomé (R. Bítem)   

Cristian (Camarles)                Dani Bel (Amposta) 
Ruibal (la Cava)  

Paco Casas (Ampolla)          Eugeni (Catalònia)

Santi (Ulldecona)     
Jaume Esteve (Flix)       Ruben Barriga (Horta)

Marc Alegre (Roquetenc)     Gaspar (Ginestar)

Cristian Carranza (Perelló)        Manel (Aldeana)

Ramon Zaragoza (Campredó)          
Àlex Ramos (Godall)    Jordi Tolosà (la Sénia)

Joan Aubanell (Batea)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

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

18
16
14
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
3
1
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: JE FLIX

La setmana passada ja anuciaba feia olor a campió. Deu jornades guanyant i tampoc va
fallar a S. Barbara. Un equip que es sustenta en dos cracs, Yuri i Esteve, i amb la màgia del
seu mister, Rius. El gran secret és el treball en els entrenaments. Crec que pujarà.

Top secret
NO MEDITI MOLT SENYOR NANDO. Recent-

ment va complir 40 anys i li van preparar una fes-
ta sorpresa. La sorpresa la tindrà a la Rapitenca,
en gaudirà. Dijous va tenir una reunió amb el se-
cretari tècnic, Fernando. Si no fitxa Nando, Sergi
Navarro o Nacho seran les següents opcions.

QUE FEIA XAVI CID A MADRID? Dimecres,
9.30 del matí, arribava a l'estació d'Atocha. El va
recollir una limusina i va desaparèixer. El que l’a-
companyava semblava que era un rus... La últi-
ma vegada que va estar a Madrid era quan entre-
nava a la Rapitenca, per fer un curs. Ara igual ve
a fer un curs de rus. Una incògnita de la que ani-
ré informant.
ELS TRES CANDIDATS A LA BANQUETA

DE L’ASCÓ SÓN: Miguel Rubio, Jordi Fabregat i
Teixido. El més segur és que es quedarà Miguel
Rubio, i serà la seua última temporada. Després,
la cosa estarà entre Fabregat o Teixidó. Però
atenció que pot passar que Miguel Rubio deixi el
club; ja té ofertes de diferents equips.

MARC ALEGRE (ROQUETENC)

El retorn de Marc Alegre, després de la llarga
lesió, ha estat un impuls per al Roquetenc. El

jugador, motivat, ha marcat distàncies. En els dos
últims partits ha fet cinc gols. Jugador ben dotat

tècnicament. Quan vol està clar que pot. 

El protagonista

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

83
67
55
48
45
32
31
30
21
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

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

55
55
49
44
37
36
35
23
22
19
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

Àlex Borrull
Xavi Anell
Sam
Ivan Paez
Alexis Jimenez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Toño Giménez
Gerard Verge
Vilarroya
Adri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

62
51
49
35
28
24
24
23
22
21
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

83
70
39
32
32
29
29
24
23
21
21

P

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

53
51
50
49
40
37
35
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
Jose Roldan
Marc Perelló
Albert Sánchez
Edgar Pasto

77
58
51
36
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 Inesta
Toni Ondozabal
Sergi Escoda
Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
Fran Reolid
Cosido
Eugeni Del Cerro
Martí Panisello
Aleix Robert

55
53
46
43
34
32
31
25
25
23
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

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

80
70
52
36
35
33
29
25
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
Narcís Franch
Jaime
Oscar Ruibal
Roger Santaella
Xexu

78
41
40
38
32
28
27
26
25
23
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

103
88
37
29
26
22
22
19
19
17
14

P JUGADORNº
Jaume Gumiel
Dilla

Federic Gine
Pere Martinez
David Rojas
Pol Bladé
Francesc Barceló
Joan Batiste
Jaume Guiu
Jaume Soriano
Àlex Almestoy

74
58
40
39
37
34
31
24
19
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

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

64
63
58
51
33
32
29
18
18
18
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
Albert Arnau
Aleix Salvadó
Pere Bosqued
Pau Valmanya
Carles Dàker
Josep Vilanova

46
42
39
35
32
25
24
24
22
21
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

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

85
49
39
37
34
31
31
17
16
16
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

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

62
51
42
42
40
27
24
18
14
14
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

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

67
57
39
39
38
37
26
23
22
17
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
Nº P.

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

92
62
61
58
34
27
25
24
12
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edgar Montserrat
Edu Roig
Carlos Roca
Jaume Cortiella
Oscar Camarero
Vasconcellos
Joel Rodriguez
Moha
Julio Freire
Didac Laboria
Miguel Barsi

46
43
42
33
29
28
24
24
20
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

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

79
55
54
53
39
36
26
24
23
22
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Yuri
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Joan Mani
Raul Carrasco
Andreu Peral
Porta
Andreu Carranza
Edu Usall
Joel Calvillo
Oleguer

97
86
43
37
33
32
22
19
16
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
Nº P.

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

66
62
57
33
30
28
24
17
16
15
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Marius
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Cana
Carlos Querol
Joan Labernia
Jaume Lletí
Marc Lleixà

79
68
61
50
25
19
16
13
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº P. JUGADORNº

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

58
36
36
31
29
28
28
25
25
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

Amado Clotet
Manu Fernández
Aitor  Fuster
Quim Bonet
Didac  Prades
Fèlix Gomez
Jordi Garcia
Marc Fonollosa
Ivan Garcia
Xavi Pomada
Ramon Ibañez

66
54
38
35
34
23
20
19
18
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
Nº P.
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Nascut al 1984, és un
dels que més mana al
vestidor de la Rapitenca.
És un mestre, així com
en el seu treball, profes-
sió la qual exerceix.
Només ha militat en tres
equips (Roquetenc,
Tortosa i Rapitenca) i en
tots ha donat el cent per
cent.

Pregunta: On vas
començar a jugar a futbol?
Resposta: En el futbol
base del Roquetenc. Als
17 anys vaig debutar amb
el primer equip a Alcarràs
amb l'entrenador Xavi Cid,
guanyàvem 0-3 i ens van
empatar 3-3. El míster em
va dir: "prepara’t que
surts". Cares de cir-
cumstàncies... I al final
vam guanyar 3-4. Vaig
estar vuit temporades al
Roquetenc i després vaig
fitxar pel Tortosa on vaig
estar-ne cinc. Aquesta,
estic  a la Rapitenca.
P: Per què deixes el
Tortosa?
R: Per diversos motius.
Notava que em tocava un
canvi. La motivació de
pujar de categoria, l'estat
del camp de Tortosa, pro-
meses incomplertes...
P: Entrenadors que t'han
marcat?
R: García Sanjuán, el
temps que va estar a la
Rapitenca, perquè sabia i
transmetia i perquè feia
fàcil el difícil. Nando
Crespo i el seu ajudant,
Fernando, feien els entre-
naments molt amens, trac-
taven bé la pilota i cada dia
hi havia alguna novetat, no
sabies el que t’anaves a
trobar. Estava tot estudiat:
el temps per a cada exerci-

ci, per descansar, per
beure... Era sempre dife-
rent i això per al jugador és
molt important. Amb Delfín
he après que jugant direc-
te i fàcil, pots aconseguir
grans resultats. També
guardo un molt bon record
de Xavi Cid, qui va confiar
amb mi per debutar sent
juvenil.
P: A qui et sembles?
R: Potser una mica a
Mascherano, salvant
distàncies. Caràcter,
agressivitat, joc aeri, sacri-
fici. Joc a 2-3 tocs (intento
fer això) i puc jugar de
pivot o de central.

P: El millor de tu com a
jugador?.
R: Dono sempre el cent
per cent.
P: Compta’m alguna anèc-
dota...
R: Amb 17 anys em vaig
trobar un directiu de festa
per la Karibú, el dia abans
del partit. Em va convidar a
una copa i em va dir:
"Demà marques". Vaig mar-
car el 3-2, gol del desem-
pat.
P: Has tingut a un com-
pany que té un vocabulari
bestial?
R: Si, no et diré el nom per
respecte. En els camps
intimidava molt als contra-
ris, li vaig sentir dir per
exemple: "Aniré a portar-te
flors a l'hospital després
de fol... a la teva mare fill
de p...".
P: I a tu, que et diuen? 
R: Ara ja res. Ja no entro
en tot això. Però de jove
era terrible al camp. Ara
faig tot el contrari i cada
vegada tinc més amics
entre els equips rivals.
P: Què és el que t'ha apor-

tat el futbol?
R: Moltes coses: diversió,
salut, amistats i quan arri-
bes a amateur, a més,
guanyes també econòmi-
cament. També et perds
coses: festes, menjars,
celebracions, viatges i
tens alguna lesió per la
qual ho passes malament.

P: Al Roquetenc
tenies un costum molt sa
els divendres...
R: Si, després de l'entrena-
ment ens reuníem uns 6 o
7 jugadors i ens preníem
unes cerveses. Això unia
molt al grup i crec que fins
i tot ens donava punts en el
campionat.
P: Què t'agradaria entre-
nar que no entrenes?
R: El futbol és molt psicolò-
gic. Quan en un partit
guanyes 1-0 i t’empaten,
moltes vegades passes a
jugar amb por i el rival

passa a jugar amb més
seguretat. És molt comú i
penso que és treballable.
P: En un vestidor, en els
descansos passen moltes
coses.
R: Hi ha molta tensió; si es
perd, he vist volar ampo-
lles, botes, i algun entrena-
dor va arribar fins i tot a
agafar a un jugador pel
coll.

P: El futbol és una droga?
R: És una forma de vida,
és emoció, és sentiment.
Quan juga un Madrid-
Barcelona no només hi ha
100.000 espectadors al
camp, el partit es veu en
molts països del món, i en
moltes grans ciutats gaire-
bé no hi ha trànsit. He sen-
tit que a Llatinoamèrica
alguns presoners aprofiten
per escapar de la presó...
P: Entens als àrbitres? 

P: És molt difícil arbitrar a
22 "cabrons" que intenten
treure profit de cada
acció. 
P: T'han pagat alguna
prima?
R: En un partit ens paga-
ven per perdre i no vam
acceptar. El Roquetenc
portava un any sense per-
dre a casa. Però vam per-
dre. No hi ha proves, però
crec que els diners se'ls va
endur l'àrbitre..., van
haver-hi coses una mica
rares aquell dia. 
P: Què sents quan mar-
ques un gol?
R: Alegria, explosió, ràbia i
en els minuts següents
jugues encara més moti-
vat.
P: I després d'una goleja-
da?.
R: Vam perdre al camp de
la desapareguda Iberiana
7-1. Al vestidor no va par-
lar ningú. Tot eren cares
llargues. Vergonya. És
millor no parlar en calent. 
P: Què sents en perdre?
R: Depèn del partit, l'arbi-
tratge i de si l'equip rival ha
estat millor o no. 
P: Són egoistes els juga-
dors?
R: Els que juguem a la part
de darrere crec que no
tant, però de meitat cap
endavant sol haver més
egoisme. De vegades els
mateixos contractes afavo-
reixen l'egoisme, parlo a
un nivell més professional. 
P: Per què en aquestes
terres el futbol es viu dife-
rent? 
R: Serà perquè som
pobles més petits i hi ha
rivalitats. A Tarragona, hi
ha el Reus i el Nàstic i la
gent s'identifica en
aquests equips més que

en el de la seva població,
aquí no hi ha cap gran. 
P: Què prefereixes tenir un
bon entrenador o un bon
equip?
R: Sense un bon entrena-
dor no es pot fer un equip.
Grans equips fracassen
per culpa d'una mala direc-
ció, i en canvi equips
humils toquen el cel.
P: Què fas fora del futbol?
R: Doncs fer coses noves.
No tot és futbol. M'encanta
viatjar, fer senderisme,
escalar, etc. El futbol et
treu molts compromisos;
com he dit, celebracions,
festes familiars, viatges,
concerts... Porto des dels
6 anys, són molts anys de
futbol, i intento fer coses
fora d’ell.
P: Has plorat pel futbol?
R: Si, per alegria. L'alegria
d'un ascens per exemple. I
també per tristesa o
decepció: en un partit
Jesús i Maria-Tortosa, vaig
sentir una gran tristesa
pels incidents del final.
P: Molts jugadors ja no us
caseu us poseu a viure en
parella sense casar-vos
com és el teu cas i molts
més?
R: Són altres temps. La
cultura del matrimoni ha
canviat.  

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: ÀLEX BORRULL, JUGADOR UE RAPITENCA

PROPERA SETMANA: 

CRISTIAN BERTOMEU

5 «És molt difícil arbitrar a 22 ‘cabrons’»
EL MASCHERANO DE LA DEVESA



DIVENDRES 15  
DE MAIG
DE 2015

diarimés
ebreESPORTS
19www.mesebre.cat

PRÒXIMA JORNADA  
dissabte  

Tivenys-R. Bítem (17.15h)

Olimpic-Camarles (18h)

Ebre E-Bot (16h)

Catalònia-Ascó (16.30h)

Roquetenc-Vilalba (16.30h)

diumenge 

Aldeana-Xerta (16.30h)

la Galera-Benissanet (17h)

J i Maria-Arnes (16.30h)

RESULTATS

29a jornada 4a catalana 

R. Bítem-J. i Maria     1-1

Xerta-Tivenys 4-2

Olimpic-Aldeana            sus

Ebre E-Camarles    3-0

Benissanet-Bot  3-5

Ascó-la Galera    4-0

Vilalba-Catalònia  7-4

Arnes-Roquetenc         0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba            29     90 35 69

2. Ascó              29 80 30 67

3. Olimpic           28 83 28 62

4. Jesús i Maria   29 65 41 54

5. Roquetenc      28 54 40 46

6. Catalònia        29 62 57 43

7. Arnes            29 57 48 42

8. R. Bítem         29 42 44 39

9. Aldeana          28 51 72 35

10. la Galera       29 34 45 34

11. Ebre E          29 44 64 33

12. Bot              29 55 73 32

13. Tivenys        29 70 99 29

14. Benissanet    29 45 77 26

15. Xerta           29 50 95 24

16. Camarles      28 50 84 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Pardinyes-Tortosa E

(Diumenge 20 h)

Cerdanyola-Fontsanta

S Quirze-Palleja

Llerona-Santpedor

S Gabriel-At Prat

Sabadell-Guineueta

La Roca-Bonaire

S Eugenia-S Pere

RESULTATS

29a jornada 

Tortosa E-S. Eugenia  2-5

Fontsanta-Pardinyes 1-2

Palleja-Cerdanyola 0-0

Santpedor-S Quirze  2-1

At Prat-Llerona    5-0

S. Gabriel-Guineueta   1-0

Bonaire-Sabadell  1-5

S Pere-La Roca         1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 85 44 65

2. Palleja 58 23 59

3. Cerdanyola 65 24 58

4. S. Gabriel 60 34 55

5. Pardinyes 69 56 54

6. S Pere 76 43 52

7. Sabadell 65 36 51

8. At Prat 74 42 49

9. Fontsanta 50 52 40

10. S Eugenia 63 68 39

11. Tortosa Ebre 49 58 28

12. Guineueta 38 79 26

13. Santpedor 50 87 22

14. S Quirze 36 75 20

15. Bonaire 39 78 19

16. Llerona 39 117 8

Femení. Preferent

COPA PRIMAVERA 
Grup1

R Bítem-Tortosa E- 1-3

Alcanar 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 

J i Maria-Rapitenca

Perelló, descansa

Catalònia-Alcanar

Amposta-la Sénia

Aldeana-Ulldecona

Vinaròs-Tortosa

Canareu-Roquetenc

RESULTATS

24a jornada 

la Sénia-Catalònia  1-4

Alcanar, descansava

Ulldecona-Canareu  4-2

J i Maria-Perelló    2-0

Roquetenc-Amposta 2-1

Vinaròs-Aldeana  0-3

Rapitenca-Tortosa    6-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 86 25 63

2. Alcanar 99 37 59

3. Amposta 80 37 50

4. Rapitenca 65 39 47

5. Ulldecona 58 53 40

6. Roquetenc 49 41 38

7. Catalònia 57 65 35

8. Tortosa 74 65 34

9. J i Maria 37 51 27

10. la Sénia 59 80 26

11. Perelló 42 68 25

12. Vinaròs 42 47 23

13. Canareu 32 60 14

Veterans

«»

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

MNova-Batea (18h a Benissanet)
l’Ametlla-Aldeana (16h)

diumenge 
Ginestar-Pinell (17.30 h)

Campredó-Roquetenc (18h)
Flix-S. Jaume (17h)

Corbera-S. Bàrbara (17 h)
Godall-la Sénia (17.30h)

Alcanar-Ulldecona (16.30h)
Horta-Perelló (17.30h)

RESULTATS

31a jornada, Tercera catalana  

Perelló-Pinell 3-0

Roquetenc-Ginestar 4-3

S. Jaume-Campredó 0-1

S. Bàrbara-Flix 2-4

la Sénia-Corbera 1-0

Batea-Godall 2-2

Aldeana-M. Nova 3-0

Ulldecona-L’Ametlla 3-1

Horta-Alcanar 3-0

Batea-S. Bàrbara, acabat    3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 31 76 44 58

2. Flix 31 60 43 57

3. Ulldecona 31 64 36 57

4. Aldeana 31 66 35 55

5. S. Bàrbara 31 75 55 53

6. Corbera 31 63 41 53

7. Batea 31 66 46 52

8. Roquetenc 31 61 40 51

9. Perelló 31 43 33 51

10. la Sénia 31 59 51 45

11. M Nova 31 40 36 43

12. Campredó 31 43 51 39

13. Horta 31 44 57 35

14. l’Ametlla 31 38 55 34

15. Pinell 31 43 64 31

16. Ginestar 31 57 83 29

17. Alcanar 31 35 70 28

18. S. Jaume 31 21114 11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Camp Clar-Tancat (17h)
Jesús i Maria-Deltebre (18h)

diumenge 
la Cava-Vilaseca (17.30h)

Roda-Alcanar (17h)
Gandesa-Catalònia (17h)
Valls-Camarles (16.30h)
SP i SP-Ampolla (12 h)
Tortosa-Canonja (17h)
R. Bítem-Cambrils (18h)

RESULTATS

31a jornada, Segona catalana

Deltebre-Vilaseca 1-8

Alcanar-la Cava 1-4

Catalònia-Roda Berà 3-2

Tancat-Gandesa 3-3

Camarles-C Clar 4-1

Ampolla-Valls 2-2

Canonja-SP i SP 0-0

Cambrils-Tortosa 4-1

J i Maria-Rem Bítem 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 31 92 20 79

2. Jesús i Maria 31 71 29 69

3. Rem. Bítem 31 86 30 62

4. Canonja 31 57 37 56

5. la Cava 31 58 40 55

6. Gandesa 31 54 39 54

7. Valls 31 47 41 47

8. Roda Berà 31 47 41 47

9. Tortosa 31 65 40 46

10. Catalònia 31 44 43 44

11. Alcanar 31 58 44 43

12. Ampolla 31 41 57 38

13. Cambrils 31 37 63 35

14. Camarles 31 45 63 33

15. Deltebre 31 27 72 24

16. Tancat 31 34 96 23

17. SP i SP 31 28 85 19

18. Camp Clar 31 29 80 15

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va guanyar al camp
del Cerdanyola i, amb
l’empat de la Pobla, ja és
campió amb una jornada

d’antelació. 

Ja és una realitat
PRÒXIMA JORNADA 
Vilafranca-Sabadell
Palamós-Masnou
Prat-Castelldefels

P. Mafumet-Figueres
Rubí-Terrassa
Europa-Vilassar

Peralada-Martinenc
Muntanyesa-Manlleu

Ascó-Santfeliuenc (diu 12h)
Gavà-Cerdanyola

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 37 21 9 7 61 33 72
2.  P. Mafumet 37 20 9 8 53 28 69
3. Europa 37 18 11 8 51 32 65
4. Prat 37 15 13 9 47 32 58
5. Figueres 37 16 8 13 44 43 56
6. Vilafranca 37 16 8 13 54 56 56
7. Terrassa 37 15 11 11 53 40 56
8. Rubí 37 14 12 11 45 37 54
9. Palamós 37 13 10 14 52 52 49
10. Cerdanyola 37 12 13 12 44 46 49
11. Muntanyesa 37 13 9 15 40 38 48
12. Masnou 37 12 12 13 39 48 48
13. Sabadell 37 11 14 12 46 46 47
14. Peralada 37 12 10 15 39 50 46
15. Gavà 37 14 3 20 39 54 45
16. Santfeliuenc 37 11 11 15 40 48 44
17. Manlleu 37 10 12 15 49 53 42
18. Castelldefels 37 10 10 17 37 45 40
19. Martinenc 37 9 10 18 49 68 37
20. Vilassar 37 7 7 23 28 61 28

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió

Sabadell-Gavà 3-3
Masnou-Vilafranca 2-3
Castellde.-Palamós 2-1
Figueres-Prat 1-0
Terrassa-P. Mafumet 1-1
Vilassar-Rubí 2-1
Martinenc-Europa 2-4
Manlleu-Peralada 1-2
Santfeliuenc-Muntanyesa2-0
Cerdanyola-Ascó 0-4

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Catllar (diu 17h)

Lleida-Juve 25 Setiembre

Vilanova-Morell

Torreforta-Reddis

S. Ildefons-Torredembarra

Rapitenca-Viladecans (dis 18h)

Mollerussa-Almacelles

Igualada-Tàrrega

Balaguer-Santboià

RESULTATS

31a jornada, Primera catalana

Santboià-Catllar 2-1

J 25Setiembre-Amposta1-1

Morell-Lleida 3-2

Reddis-Vilanova 1-2

Torredem.-Torreforta 3-1

Viladecans-S. Ildefons 1-1

Almacelles-Rapitenca 1-3

Tàrrega-Mollerussa 1-0

Balaguer-Igualada 2-2

Primera catalana

Fita històrica: l’Ascó ja és campió, a manca d’una jornada.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 31 51 36 64

2. Santboià 31 67 31 63

3. Catllar 31 46 39 54

4. Rapitenca 31 45 35 47

5. Amposta 31 54 44 47

6. S Ildefons 31 48 38 47

7. Torredembarra 31 52 42 46

8. Balaguer 31 42 35 45

9. Viladecans 31 45 46 43

10. Vilanova 31 38 39 43

11. Lleida 31 31 43 42

12. Reddis 31 40 35 41

13. Tàrrega 31 30 34 36

14. Almacelles 31 37 49 35

15. Igualada 31 37 50 35

16. Juv 25 Setiem. 31 31 49 29

17. Mollerussa 31 34 57 25

18. Torreforta 31 43 75 19
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Des de la regidoria d’Esports
de l’ajuntament de l’Aldea us in-
formem que   aquest cap de set-
mana, la selecció catalana de
rem, en categories cadet, juvenil
i sènior, van participar als Alps
Francesos, a la Regata Interna-
cional Savoia Mont-Blanc, amb la
presencia de 74 clubs france-
sos, 10 de suïssos i Catalunya,
els Catalans van ser els clars do-
minadors i van comptar amb la
presencia entre altres  de re-
mers de clubs de Catalunya i de
remers del Club Nàutic Amposta,
entre ells Yago i Xavi.

Medalla d’or
amb la selecció

REM

3.200 m nedant, 180 kilòme-
tres de ciclisme i una marató de
42 km fan d’aquesta prova una
de les més extremes que existei-
xen. Demà torna a l’Ampolla. 

Ironcat, a
l’Ampolla

TRIATLÓ

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. (73-85)

No ha pogut ser però Gran Cantaires
El CB Cantaires Tortosa, amb la seva victòria enfront al ASFE
Sant Fruitós, no va tenir suficient per poder-se col·locar en la 3ª
ó 4ª posició de la classificació que li hagués permès poder optar
al Play-Off d'ascens 73-85. Malgrat això, des del Junta Directiva
del club “volem felicitar a tots i cada uns dels jugadors i cos tèc-
nic del Also Casals Instal·lacions Cantaires per l’esforç realitzat
durant tota aquesta temporada i especialment en aquesta 2ª
volta que ha estat magnífica i de la que tothom n’ha parlat. Ens
sentim molt orgullosos de vosaltres. També volem felicitar a tots
els socis i aficionats que han tornat a sentir el bàsquet per les
seves venes i setmana a setmana heu vingut a recolzar al vostre
equip al Pavelló de Ferreries”. La noticia més positiva de la jorna-
da la van posar el Junior A i e Cadet A. El Júnior va guanyar el seu
partit enfront el AE Claret 76-38.  Es lider de la Fase Final del
Campionat Júnior a falta d'una jornada. El Cadet A es va imposar
per 71-45 contra el Pare Manyanet de Reus. Amb aquesta victò-
ria el Cadet A pasa directament a la Final a 4, a Amposta.

Esport i Territori,

reptes de futur

DEMÀ DISSABTE

Trencacims Paüls
Avui es donarà el tret de sor-
tida de la tercera edició de la
Trencacims Paüls. 
DIVENDRES 15 de maig
· Entrega de dorsals de les
diferents modalitats: (Ultra,
mitja i marxa) de 17:00 a
19:30
· Entrega premis concurs
dibuix: 19:35
· Briefing: 19:45
DISABTE 16 de maig
· Entrega de dorsals ultra
Marató: de les 05:30 a 6:15
· Control de material ultra
marató: de 6:15 a 6:25

· Sortida ultra marató: 6:30
· Entrega de dorsals mitja
marató: de les 06:30 a 8:25
· Sortida mitja marató: 8:30
· Entrega de dorsals marxa:
de les 06:30 a 8:55
· Sortida marxa: 9:00
· Hora arribada primers
marxa i mitja marató: 10:45
· Hora arriba primers ultra-
marató: 12:45
· Entrega premis marxa i
mitja marató: 15:00
· Festa final: 19:00
· Entrega de premis: 19:30

TORTOSA EBRE. FUTBOL FEMENÍ

Laia, a la selecció catalana

La selecció Catalana de futbol femení, torna a comptar
amb la jugadora del Femení Tortosa-Ebre, Laia Ballesté per
a disputar una sessió d'entrenament i partit contra el CE
Europa.
El partit d’entrenament fou ahir dijous, a Sant-Feliu de
Llobregat.

Jornada formativa que va tenir
lloc a l’Ametlla en la que hi van
haver ponències dins del marc
Esdeveniments, Turisme i
Esport. Per la tarde es van trac-
tar temes que preocupen als
clubs, en l’actualitat com la fis-
calització. 

V Torneig Delta de l’Ebre

Regularitat 4a
DEMÀ DISSABTE. PREBENJAMÍ. ORGANITZAT PER L’ESCOLA DELTA

El Vilalba, en la darrera jornada d’aquest cap de setmana, depèn
d’ell per ser campió de la Quarta catalana. Una victòria a
Roquetes asseguraria el títol, que seria històric per al club de la
Terra Alta. 
L’Ascó, encara amb opcions, ha de guanyar a Jesús i esperar
que pergui el Vilalba. L’Olimpic, tercer, visita el Camarles.
Diumenge no va jugar. L’Aldeana es va presentar amb nou efec-
tius i es va acordar no disputar el duel. 

S’ha de decidir el campió

Després de la concentració
de remers a Banyoles el
passat cap de setmana, la
selecció catalana ha convo-
cat a quatre nous remers del
Club de Rem Tortosa, són:
Blanca Adell, Ismael Fores,
Petrisor Toader i Oscar
Guillen. 
A més dels habituals de la
selecció catalana: Verònica
Garcia, Natalia Arasa,
Ismael Rifi, Albert Tafalla,
Pau Vela, Alex
Sigurbgönsson, Omar

Aymerich i Marc Montany. 
La regata Savoie Mont Blanc
es ve celebrant des de
1997 i sol acullir sobre
2000 remers i uns 70 clubs
d´arreu del món.
Aquest any té la particulari-
tat que a finals d´agost es
fan allí els campionats del
món, i per l´ocasió estrenen
instal.lacions. un llac preciós
situat al nordest de França i
unes instal.lacions dignes
d´admirar.

Remers ebrencs a la selecció
REM

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

89
50
33
28
24
22
20
17

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

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

51
51
45
43
40
31
30
28

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

86
46
41
37
32
28
21
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Miguel Gonzalez
Alex Grau
Ruben Brull
Ivan Bladé
Marc Mauri
Roger Mora

57
54
38
35
33
26
25
25

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº
Pau Povill
Robert Martorell
Oriol Salvadó
David Domènech
Wili
Alvar Ramos
Josep Soro
Jordi Segura

66
44
42
34
29
25
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

40
39
34
32
31
29
28
25

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES B
Nº P.

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

59
57
55
46
43
29
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

Lachen
Cristian Cid
Dani Fernandez
Lluis Beltran
Abdel
Rosemberg
Alex Castrejon
Alex Calle

51
50
43
32
32
31
28
27

1
2
3
4
5
6
7
8

CATALÒNIA B
Nº P.

Joaquin Celma
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«Per a tots els gustos». Avui: Arròs negre "LA CUINA ÉS EL PAISATGE 
POSAT A LA CASSOLA"

Josep Pla

En Josep Pla en la seva obra “El que hem menjat” parla
extensament d’aquest arròs i de la importància que té el
sofregit: “En aquest sofregit, que és senzillíssim, s’hi
posa ceba, més aviat abundant, un pensament de tomà-
quet, molt poc, i uns grans d’all, i ha de quedar –així ho
diuen en el rodal- com una confitura, vull dir que els seus
elements han de quedar absolutament integrats i lligats.
És el color d’aquest sofregit el que dóna a l’arròs el color
fosc que té, que és tan característic.”
Si teniu un bon sofregit, llavors podreu combinar els
altres ingredients al vostre gust amb l’èxit garantit.
Aquest és el secret d’aquest arròs: El sofregit, cal que tin-
gui la consistència d’una melmelada i el color molt fosc. 

INGREDIENTS:
• 400 g – Arròs del Delta de l'Ebre
• 1 kg i ½ - Sípia
• 1 l - Brou de peix
• 2 - Cebes
• 2 - Tomàquets
• Oli
• Sal
• Allioli negat (veure recepta)
• Julivert trinxat

PREPARACiÓ:
Netegeu la sípia, i talleu-la a trossets, reservant la tinta. 
Feu un sofregit amb la ceba i el tomàquet i, quan estigui
ben concentrat, afegiu-hi la sípia.
Quan la sípia comenci a ser tova, afegiu-hi l’arròs, reme-
neu-ho un parell de minuts. Afegiu-hi la tinta deixatada i el
brou de peix bullent.
Deixeu-ho coure uns 18 minuts aproximadament, primer
a foc fort i després a foc moderat.

En apagar el foc, repartiu allioli negat amb julivert per so-
bre de l’arròs.
Variacions:
Podeu afegir una mica de la melsa de la sípia al sofregit.

Allioli negat
Ingredients:
•1 gra - All
• 15 cl - Oli
•Sal

Introducció:
També rep el nom d'allioli bord i és ideal per lligar tota
mena de plats amb salsa.
Preparació:
Piqueu al morter l’all amb la sal i afegiu-hi l’oli. No cal re-
menar-ho per a què es lliguin tots els ingredients.
Variacions:
En lloc de picar-lo, es pot trinxar l’all i deixar-lo una esto-
na amb l’oli perquè l’aromatitzi.
S’hi pot afegir julivert trinxat.

Maridatge

Vi rosat 12º.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Grau de perill moderat a les localitats resaltades
-El vent bufarà de component nord i oest. Al Pirineu les ratxes màximes s'assoliran
a cotes altes.
-A la mar, es superacions del llindar es produiran al nord del cap de Creus i al cap
de Begur. Hi haurà mar de fons del nord.

Estat del cel
Molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu. A la resta del país min-
varà ràpidament la nuvolositat de matinada i quedarà serè o poc ennuvolat.
Amb tot, a partir de migdia creixeran nuvolades al sector central del litoral
i prelitoral i resta del quadrant nord-est que deixaran el cel entre mig i molt
ennuvolat en aquesta zona fins al vespre.
Precipitacions
Se n'esperen de febles durant tota la jornada al vessant nord del Pirineu
amb una cota de neu que baixarà de 2000 a 1600 metres de matinada. A
partir del migdia i a la tarda s'espera algun ruixat aïllat al quadrant nord-
est, que serà d'intensitat feble o puntualment moderada. Les acumulacions
seran poc abundants al vessant nord del Pirineu, si bé puntualment seran
abundants, i minses al quadrant nord-est.
Temperatures
Mínimes lleugerament més baixes. Màximes en descens entre moderat i
acusat. Les mínimes es mouran entre els 4 i 9 ºC al Pirineu i Prepirineu,
entre 7 i 12 ºC a la depressió Central, entre 9 i 14 ºC al prelitoral i entre els
11 i 16 ºC al litoral. Les màximes arribaran a valors d'entre 10 i 15 ºC al
Pirineu, més baixes al vessant nord, entre 15 i 20 ºC al Prepirineu, entre 19
i 24 ºC a la depressió Central i entre 21 i 26 ºC a la resta.
Visibilitat
Regular o dolenta al vessant nord del Pirineu i bona o excel·lent a la resta
del territori.
Vent
El vent bufarà de component nord i oest en general, entre fluix i moderat
amb cops forts, i amb mestral i tramuntana entre moderada i forta a l'ex-
trem sud i a l'Empordà. Amb tot, a la meitat nord del litoral i prelitoral cen-
tral el vent serà més fluix i variable. A més, hi haurà cops molt forts a la
meitat sud del país de matinada, durant tota la jornada a l'extrem sud, a l'Alt
Empordà i als cims del Pirineu, i a partir del vespre també al Prepirineu.

El temps. Previsió

MATÍ

CEL SERÈ

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 13°

Farmàcies de guàrdia.

Matilde Queralt - Montserrat Queralt

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

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

Rafecas Renau, Joan Josep

Av. Generalitat, 7   (Tortosa) 977440327

Roca Biosca, Monica     

Trafalgar, 44 (Alcanar) 977737110

Artur Salom - Àngela Salom

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Laura Lluís - Aida Noe           

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un trànsit que indica que li has de dedicar el
temps necessari a cada assumpte que sigui
important. Marca un període atractiu, amb un
grancanvi pel que fa a les teves relacions socials.

Taure
20/4 al 19/5

Ves amb compte a l’hora de projectar coses que
siguin difícils d’arribar. Estudia bé els assumptes
abans de bolcar-te de ple en projectes que t’entu-
siasmen però que encarà  no estan del tot clars.

Bessons
20/5 al 21/6

Els assumptes sentimentals t’obliguen a haver
de prendre decisions ràpides i un tant cuitades
És el moment de donar més marge a la teva cre-
ativitat en l’amor i gaudir-ne d’aquesta situació.

Cranc
22/6 al 21/7

Les circumstàncies t’obligaran a concretar el
que vols de veritat i el que vols eliminar de la
teva vida familiar. Has d’enfrontar-te amb blo-
queigs emocionals i oblidar les teves pors. 

Lleó
22/7 al 22/8

L’augment de les teves relacions socials farà que
tinguis més ofertes per ocupar el teu temps lliu-
re. Revela una època magnifica per concebre nos
projectes i prendre  iniciatives de cara al futur. 

Verge
23/8 al 21/9

Has de mantenir més concentració i accelerar
els projectes que tens  entre mans, però  tenint
en compte que no estem en un moment en què
puguis ser massa  generós amb les despeses. 

Balança
22/9 al 22/10

Demostraras més dinamisme i agressivitat
per augmentar els teus recursos personals.
Tindràs més determinació per prendre iniciati-
ves, però pensa-les abans de dur-les a terme.   

Escorpí
22/10 al 21/11

És un període on els assumptes que es referei-
xen a la teva salut adquireixen un altre  valor en
la teva vida. Et convida a mirar cap al teu propi
món intern i t’obliga a ser sincer amb tu mateix. 

Sagitari
21/11 al 21/12

T’arriba un període actiu on pots gaudir de les
teves relacions en tota la seva profunditat i ple-
nitud. Aprofita el moment, ja que aquestes eta-
pes de la vida no es presenten  gaire sovint.  

Capricorn
21/12 al 19/01

És un període molt actiu, de moltes trobades i
projectes, on es barreja el personal i el profes-
sional. Aprofita’l i decideix-te per dur a terme
tot allò que portes temps intentant fer realitat.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs d’estudiar una sèrie de detalls abans d’a-
bordar els teus projectes personals. Has de tenir
cura de tenir somnis utòpics perquè pots involu-
crar-te en projectes que no són el que semblen. 

Peixos
19/2 al 20/3

Emocionalment indica un període intens. Referent
a les teves finances tingues en compte opinions
alienes a la teva, has de rectificar acords del pas-
sat i plantejar-te’ls com a noves fites. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

SWEET HOME

divendres:: 20.25 – 22.00 – 00.20

dissabte : 20.25 – 22.00

diumenge: 20.25 – 22.00

dilluns a dimecres: 20.25 – 22.00

EL GURU DE LAS BODAS

divendres:: 18.10 – 20.15

dissabte : 18.10 – 20.15

diumenge: 18.10 – 20.15

dilluns a dimecres: 18.10 – 20.15

SUITE FRANCESA

divendres: 18H. – 20.10 – 22.20 – 00.30 

dissabte : 18.00 – 20.10 – 22.20  

diumenge: 18.00 – 20.10 – 22.20  

dilluns a dimecres: 18.00 – 20.10 –

22.20 

EL VIAJE MAS LARGO

divendres: 17.45 – 20.05 – 22.20-

00.40

dissabte: 17.45 – 20.05 – 22.20

diumenge: 17.45 – 20.05 – 22.20

dilluns a dimecres: 17.45 – 20.05 –

22.20

MINUSCULOS

divendres: 18.00

dissabte: 16.15- 18.00

diumenge: 16.15 – 18.00

dilluns a dimecres: 18.00

EL MAESTRO DEL AGUA 

divendres: 20.00 – 22.15 – 00.25

dissabte: 20.00 – 22.15

diumenge: 20.00 – 22.15

dilluns a dimecres: 20.00 – 22.15

COMO SOBREVIVIR A UNA DES-

PEDIDA 

divendres: 22.10 – 00.10

dissabte: 22.10

diumenge: 22.10

dilluns a dimecres: 22.10

LA OVEJA SHAUN 

divendres: 18.15

dissabte: 16.30- 18.15

diumenge: 16.30 – 18.15

dilluns a dimecres: 18.15

MAD MAX 

divendres: 18.00 – 19,15 – 20.10 –

21.30 – 22.20 – 23.45 – 00.30

dissabte: 16.00 – 17.00 – 18 –

19.15 – 20.10 – 21.30 – 22.20 –

23.45

diumenge: 16.00 – 17.00 – 18 –

19.15 – 20.10 – 21.30 – 22.20 –

23.45

dilluns a dimecres: 18 – 19.15 –

20.10 – 21.30 – 22.20 

MAD MAX 3 D

divendres: 18.15 – 22.00

dissabte: 18.15 – 22.00

diumenge: 18.15 – 22.00

dilluns a dimecres: 18.15 – 22.00

VENGADORES: LA ERA DE

ULTRÓN

divendres:18.00 – 19.00 – 20.30 –

22.00 – 23.45 – 00.35

dissabte: 16.15 - 18.00 – 19.00 –

20.30 – 22.00 – 23.45 

diumenge: 16.15 - 18.00 – 19.00 –

20.30 – 22.00 

dilluns a dimecres: 18.00 – 19.00 –

20.30 – 22.00 

SICARIUS

divendres: 18.30 – 20.30 – 22.30 –

00.30 

dissabte: 16.30 -  18.30 – 20.30 –

22.30  

diumenge: 16.30 - 18.30 – 20.30 –

22.30   

dilluns a dimecres: 18.30 – 20.30 –

22.30 

LA FAMILIA BÉLIER

divendres: 20.00 – 00.00 

dissabte: 16.00 – 20.00  

diumenge: 16.00 – 20.00   

dilluns a dimecres: 20.00 

EL GURU DE LAS BODAS

divendres: 18.10 – 20.15

dissabte: 18.10 – 20.15  

diumenge: 18.10 – 20.15   

dilluns a dimecres: 18.10 – 20.15 

Cinema Gandesa

(Societat Unió Gandesana)

CHAPPIE  

diumenge 17: 22:00 

La Unió

Social - Flix

CHAPPIE  

diumenge 17   

Cinema Ascó 

CHAPPIE  

diumenge 17: 18.00

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis

més!
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IMMOBILIARIAÑ

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

dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. 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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Tortosa ciutat, municipi i
capital de la comarca del
Baix Ebre. És a més seu
del bisbat. El municipi el
formen la ciutat de
Tortosa i les localitats de
Jesús, Campredó, Bítem
(aquestes tres constituï-
des en entitats municipals
descentralitzades), els
Reguers i Vinallop. La ciu-
tat de Tortosa és a la vall
baixa del riu Ebre. Tortosa
és cap de partit i, en l'ac-
tualitat, hi tenen la seva
seu la major part dels ser-
veis territorials de la
Generalitat de Catalunya
a les Terres de l'Ebre. És
una ciutat rica en monu-
ments històrics que testi-
monien de la seua
importància per a les dife-
rents civilitzacions que
l'han cobejada.
Tortosa és en l'actualitat
un dels set municipis més
extensos de Catalunya
malgrat les diferents
segregacions que ha patit
el seu terme.
Aquesta setmana hem
quedat amb Ferran Bel,
tortosí de 50 anys, casat
amb una filla i un fill.
Llicenciat en Ciències
Econòmiques i
Empresarials, postgra-
duat en Economia i Gestió
de la Hisenda Local i
Autonòmica a la
Universitat de Barcelona.

Més Ebre: Comencem la
passejada per l'Avinguda del
Canigó, una de les 521
actuacions que s'han dut a
terme durant el teu mandat.
Des de 2011 fins ara el com-
pliment del Pla d'Actuació
Municipal (PAM) ha estat d'un
91,73%. Satisfet?
Ferran Bel: Sí,  la veritat és
que estic molt content de la
feina que s'ha fet durant
aquests 4 anys, sobretot
tenint en compte la conjuntu-
ra econòmica tan adversa.
Ha estat un treball en equip i
vull agrair la complicitat i
implicació de tots els com-
panys regidors així com dels
treballadors municipals, ja
que gràcies a tots ells, hem
aconseguit un grau de com-
pliment del PAM molt elevat.
Pel que fa l’Avinguda del
Canigó,  és una de les noves
zones de Tortosa. També
tenim Els Portals de la Ciutat
i la connexió en lo carrer
Ferran d'Aragó.
ME: De quina execució et
sents més satisfet i quina ha
estat la més "complicada"?
FB: Uff! Em nego a triar-ne
una i saps per què? És com si
em demanes de triar a quin
dels meus fills o amics apre-

cio més. Estic molt content
de totes les actuacions que
s'han fet. També està clar,
que en algun cas hauríem
actuat diferentment, això és
obvi. Però em sento molt
satisfet.
ME: Anem caminant fins al
pont del tren i el nou embar-
cador fluvial.
Un bon canvi d'imatge de
Tortosa, no? I ara amb l'ende-
rroc de les cases del carrer
Croera la imatge de la ciutat
canviarà radicalment amb
dos importants emblemes
turístics com és la Catedral i
el riu que, per fi, es veuran les
cares.....
FB: Mira, no volia destacar
cap actuació, però, pot ser
que aquesta sigui una de les
que n'estic més content. El
passat dilluns dia 11, vam
aprovar el procediment de
contractació de l'obra de l'en-
derroc de les cases del
carrer Croera per obrir la
Catedral al riu. D'aquí a pocs

dies, serà una realitat.
Canviarà radicalment la fiso-
nomia de la ciutat.
ME: Podem dir que aquesta
ha estat l'actuació més com-
plicada?
FB: Sense dubte! S'han hagut
de vèncer moltes dificultats.
Fixa't!, feia 50 anys que
Tortosa ho volia.
ME: S'haurà de tenir molta
cura amb les excavacions
per les troballes arqueològi-
ques, m'imagino?
FB: Sí, mira, això els ciuta-
dans i ciutadanes ho han de
saber. L'enderroc serà relati-
vament ràpid però després
vindrà un període on es faran
les excavacions per tal de
determinar si hi ha algunes
restes significatives, especial-
ment de l'època romana, que
caldrà conservar. Un cop això
s'hagi fet, es redactarà el pro-
jecte. Per tant, des de l'ende-
rroc de les cases fins a l'exe-
cució de l'entorn, pot passar
pràcticament 1 any fins que

no comencen les obres.
Passejant per la vora del riu,
una de les coses que més
m'agrada, és que per fi
comencem a gaudir del nos-
tre riu a través del Pont del
Ferrocarril i ara en la remode-
lació del Pont de l'Estat.
També podem anar als pas-

sejos fluvials que hem
començat a fer per baix del
riu, on anirà l'embarcador,
tan prompte com el nivell del
riu ens ho permeti. Tot això fa
que poguéssim gaudir del riu
no des de 7 m de distància
sinó gairebé tocant-lo.
ME: Com és Ferran Bel en la
intimitat? Ets un pare exigent
amb l'educació dels teus fills?
Quins són els valors més
preuats per tu?
FB: Sí. Sóc exigent. Vaig
rebre una educació exigent.
També entenc que cadascú
és com és. Valoro el treball,
la voluntat i la constància que
per a mi és fonamental, junta-
ment amb els valors com
l'honestedat i l'amistat. Això
és el que intento transmetre
als meus fills.
ME: Quines edats tenen?
FB: La meva filla 20 anys i el
meu fill 13 anys.
ME: La pista d'atletisme d'en-
trenament de Tortosa, situa-
da dins l'Estadi Municipal
Josep Otero, ha estat una de
les millores... preparat per la
cursa final?
FB: Sí, estic preparat. És
com en los exàmens, qui
espera estudiar a última
hora... Malament!
Pel que fa a la pista d'atletis-
me, l'hem homologat per a
les validacions de marques.
Aquests anys hem apostat
molt per l'esport: pavelló del
Temple, pista a Vinallop, rocò-
drom, vestidors nous a dife-
rents centres esportius com
Campredó, Bitem..... Com
t'he dit, apostem per l'esport
i aquests pròxims anys
també ens agradaria contiua
fent més actuacions dintre
del món de l'esport i entitats
esportives.
ME: I les piscines?
FB: Sí, queda pendent
aquest tema. Hem presentat
un nou projecte més viable i
que afrontarem, si sortim ele-
gits, aquest proper mandat.
ME: Què s'entén per un pro-
jecte "més viable"?

FB: Em refereixo a les
dimensions de la piscina.
Tindrà 25x20 m d'amplada,
10 carrils d'entrenament i 8
per competició. La profundi-
tat serà de 1,80m per a
competicions homologades
i tindrà un tancament retràc-
til en un dels laterals que
permetrà obrir la piscina a
l’estiu, sales de fitness,
gimnàs i pistes de pàdel.
Aquesta inversió no supe-
rarà els 5 milions i mig
d'Euros.
ME: Practiques esport?
FB: (riu) Ara només puc
practicar esport algun cap
de setmana. Camino i quan
puc faig bicicleta. Abans sí,
feia bàsquet.
ME: Ferran, com tenim el
Pla Estratègic?
FB: Està en procediment de
contractació. Vam dir que ho
deixaríem enllestit abans de
finalitzar el mandat i així ho
hem fet. D'aquesta manera
es podrà iniciar al nou man-
dat i no es veurà "contami-
nat" durant el procés electo-
ral. En els pròxims mesos i
fins al final d'any, es farà la
recollida de dades, així, com
t'he dit, no hi haurà "contami-
nació” a nivell de partits.
Durant l'any vinent es podrà
acordar, pactar, aprovar i
posar-lo en marxa.
ME: Parafrasejant al desa-
paregut Jesús Hermida "se
dice, se comenta, se rumo-
rea" que Ferran Bel, si és
elegit alcalde, no farà el seu
mandat en la seva totalitat...
FB: Nooo! No és veritat!
Mira, m'ha costat molt deci-
dir-me a continuar. Tenim
uns projectes per a la ciu-
tat, que si surto elegit, m'a-
gradaria poder acabar.
També vull aclarir que, el
que s'ha fet durant aquests
8 anys, no és cosa de
Ferran Bel, he? És cosa d'un
equip, que és el mateix, ara
en petites modificacions i
gent jove, que m'acompan-
yarà.

Una passejada per Tortosa amb Ferran Bel
FERRAN BEL: ALCALDE DE TORTOSA

Isabel Carrasco


