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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.
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Aquest diumenge que ve els veïns i veïnes dels dife-
rents municipis estem cridats a les urnes, votarem
entre les diferents llistes i propostes que ens han
anat mostrant les darreres setmanes, els diferents
partits polítics que representaran el nostre poble
els pròxims quatre anys.
Els ciutadans de l'Ebre hem d'anar a votar. Hem de
manifestar què volem. Si continuar amb el model
que el nostre poble ha seguit fins ara o manifestar
la nostra voluntat de canvi. 
Han estat dies intensos, de debats, de declaracions
creuades, de propostes....ara és el moment de

reflexionar i decidir. Però és important anar a votar,
tot i el gran percentatge general d’indecisió que hi
ha. I també la dada d’abstenció que és considerable
i és el reflex de l’estat d’ànim de la societat. 
Diumenge és la cita amb les urnes, i amb la respon-
sabilitat i el compromís, valors amb els que encara
hem de creure i que ens han de permetre avançar.
En qualsevol cas, serà un dia que tindrà repercus-
sió. De canvis, amb alcaldes que no continuen com
el de l’Ametlla o Camarles, d’incògnites pels possi-
bles pactes que poden arribar a existir. 
Per tot plegat, hem de votar! 

Editorial
Diumenge d’eleccions

La desesperació d’alguns fa que algunes
vegades ens passem de la ratlla i fem
publicacions, vídeos, etc., en què no
importa explicar la veritat, ni tampoc
defensar els nostres bous ni la nostra tra-
dició. L’únic que importa és fer mal a les
persones, perquè si es fan bous a la plat-
ja és el menys important, ara interessa
destruir l’adversari al preu que sigui.
Des del meu primer dia en el càrrec de
delegat del Govern a les Terres de l’Ebre
he intentat fer les coses de la millor mane-
ra possible, dins dels paràmetres que ens
permet la llei, treballant juntament amb
l’Ajuntament, la Comissió de bous i les
Penyes, per defensar la tradició i les fes-
tes del nostre territori.
A la regidoria de Festa d’Alcanar els hi vull
recordar la reunió que vam fer a Amposta,
on hi havia els representants municipals,
les penyes taurines i la Comissió de bous,
perquè en aquella trobada es van explicar
els motius i la situació en què es troben
els bous a la mar.
Aquesta nova polèmica, requereix tran-
quil·litat i poc soroll, encara que sembla
que hi ha alguna candidata a Alcanar que
el soroll és el seu únic interès i carrega
durament amb manipulacions i falsedats
contra qui té ara la responsabilitat de tro-
bar una solució pels bous a la mar.
És sospitós que l’altre municipi on també
es fan bous a la mar no es polemitzi com
ho fan a Alcanar. A l’Ampolla es fan els
bous a finals de juny i a Les Cases a l’a-
gost, seria lògic esperar a veure què
passa a l’Ampolla i, si no es compleix la
paraula donada, llavors seria el moment
de carregar fort. Però, hem de disparar
fort abans de diumenge a veure si els
bous ens resten o ens sumen un grapat
de vots, sense importar els bous, impor-

ten els vots i la manipulació barroera que
en fan alguns de les nostres festes i tradi-
cions.
Tampoc es van refiar de les paraules del
delegat del Govern amb el servei d’am-
bulància 24H però, ara tindran el servei i
hauran de callar.
El poble d’Alcanar i les institucions es
mereixen un respecte però sembla que
alguns candidats no ho volen entendre.
Sort que el bous no fan campanya, si en
fessin potser a alguna candidata la farien
córrer de valent!

F. Xavier Pallarès
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre

Els bous entren en campanya a Alcanar

OPINIO

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

L’Ajuntament de Móra la Nova ha iniciat les obres per poder instal·lar
gespa artificial al camp de futbol.  Aquesta obra (de tres mesos) és
la inversió més important prevista en el pressupost municipal per
aquest 2015 i puja a un total de 331.522,27 euros, dels quals
52.228 estan subvencionats per la Diputació de Tarragona. L’obra,
adjudicada a l’empresa Fieldturf Poligras SA, referent en el sector de
la gespa artificial,  consisteix en cobrir l’actual camp de futbol de
terra de 100 x 61 metres amb gespa artificial d’última generació.
Per al seu manteniment s’hi instal·larà un dipòsit de 20.000 litres i
sis canons d’aigua i es construirà una canalització per recollir i eva-
cuar aquesta aigua del reg. Paral·lelament, es millorarà la resta de
l’equipament, es rehabilitarà la tribuna i les grades, es farà el tanca-
ment del recinte i es pavimentarà tot l’exterior perquè no hi hagi con-
tacte entre terra i gespa, entre altres canvis. 

El passat 28 d’abril, en el marc de la investigació judicial pel Cas
Innova, la Guàrdia Civil va escorcollar l’Hospital Comarcal d’Amposta i
l’Ajuntament de la ciutat. La intervenció policial va crear una gran com-
moció a una població que, sorpresa per un desplegament inaudit al
municipi, es preguntava pels possibles motius de l’operació. Gran
expectació que contrastà amb les breus  declaracions  fetes a l’en-
demà per l’Alcalde de la ciutat i, alhora, President del Consell
d’Administració de l’Hospital, el senyor Manel Ferré, per a qui  “el que
s’està investigant és quan el govern tripartit estava governant a
l’Ajuntament de Reus i estava governant al Consell d’Administració del
Grup Sagessa”. Unes explicacions insuficients que en cap cas dona-
ven resposta a les moltes preguntes que genera la gestió de Sagessa
al territori i que suposaven un exemple més de l’estranya concepció
de la transparència del senyor Ferré. Que el sistema sanitari català ha
estat i és un àmbit propens  a la gestió irregular dels recursos públics
no ho diem tan sols els antisistema de la CUP. Fou el propi Parlament
de Catalunya el que aprovà la creació de la Comissió d'Investigació
sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic
Sanitari i les Empreses amb l’objectiu de, segons la pròpia Comissió,
“aclarir les irregularitats comeses en el si de la gestió de la sanitat
pública a Catalunya en el darrer tricenni.” Davant de la Comissió van
haver de comparèixer, entre d’altres, diferents directius de la sanitat
catalana com Boi Ruiz, Conseller de Salut, Josep Prat, exdirector
general d’Innova i expresident de l’Institut Català de la Salut, actual-
ment imputat pels presumptes delictes d'estafa, apropiació indeguda
i malversació de fons públics, o el propi Manel Ferré com a President
del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Val a dir que en aquesta
mateixa comissió no van poder comparèixer una sèrie de candidats
vetats pels diputats de PSC i CIU. Una coincidència de criteris socio-
vergent que xoca amb la voluntat de Ferré d’atribuir a la gestió del
Tripartit a Innova els escorcolls d’Amposta. Un cas, l’Innova, amb més
de 50 imputats de gairebé tots els colors polítics, PSC, ERC, ICV i,
desmuntant les declaracions del senyor Ferré, també de CIU.Durant la
Comissió i en resposta a les preguntes de la diputada Isabel Vallet,
Manel Ferré va defensar la no necessitat de realitzar una auditoria de
gestió a les empreses del Grup Sagessa argumentant en aquest sen-
tit que “qualsevol interventor pot demanar la fiscalització dels comp-
tes”. Davant aquesta afirmació, al març del 2014 la CUP d’Amposta
va presentar una instància a l’Ajuntament demanant per les fiscalitza-
cions dutes a terme per l’Interventor sobre l’Hospital d’Amposta. Més
d’un any després, incomplint l’obligació de resoldre de les administra-
cions públiques prevista per la llei i com una mostra més de la manca
de transparència de l’Ajuntament ampostí, la CUP continua esperant
resposta. Falta de transparència que es posà també de manifest al no
voler contestar el senyor Ferré sobre el total de remuneracions que
percep pels seus nombrosos càrrecs en l’àmbit sanitari, qui sap si per
no haver de reconèixer uns sous astronòmics com els 280.000 euros
anuals que percebia al capdavant d’Innova el seu excompany a
Sagessa Josep Prat. A data d’avui, tot i que notícies com la imputació
del President d’Ambulàncies Baix Ebre o l’adjudicació irregular per part
de l’Hospital d’Amposta de contractes per valor de 4 milions d’euros
posen en dubte la gestió de Sagessa al territori,  el senyor Ferré, amb
declaracions com les del passat 29 d’abril, continua fugint d’estudi,
obstaculitzant la transparència i eludint el rendiment de comptes
davant la ciutadania. Una actitud que li podrà servir o no per guanyar
unes noves eleccions mentre continua la investigació judicial que haurà
de determinar les responsabilitats penals dels diferents actors impli-
cats però que en cap cas l’eximirà de la responsabilitat política que,
com a Alcalde d’Amposta, té davant una ciutadania cada vegada més
conscient de com es gestionen els diners públics. Tard o d’hora,
davant les institucions o davant l’opinió pública, haurà de donar unes
respostes que fins al moment no ha donat. No tenim pressa.

Jordi Morales Valldepérez

Móra la Nova ja ha iniciat les obres per
instal·lar gespa artificial al camp de futbol 

ACTUALITAT

SAGESSA a Amposta. 2 escorcolls, 0 explicacions.
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En el debat, amb una
majoria absoluta àmplia de
12 regidors, l'actual alcal-
de i candidat de CiU,
Ferran Bel, va defensar
còmodament la feina feta
durant els darrers vuit
anys, exposant algunes de
les propostes que donaran
continuïtat al seu projecte.
Només el candidat del
PSC, Enric Roig, va inter-
pel.lar directament en
algunes ocasions amb
retrets mutus, sobretot
per la gestió econòmica i
el deute. 
El candidat socialista va
questionar el manteniment

de la ciutat fet per l'actual
govern i també la poca
inversió en ocupació i justí-
cia social, a canvi d'amor-
titzar més per reduir l'en-
deutament del consistori.
L'actual alcalde va contra-
atacar recordant la gestió
econòmica feta pels ante-
riors governs socialistes,
sobretot, el sobrecost de
3 MEUR del pavelló firal, i
va defensar la reducció del
deute en els darrers anys
així com la seva ràtio, bas-
tant per sota dels màxims
permesos.
Tots els candidats van
coincidir en fixar com una
prioritat la construcció de
les noves piscines -projec-
te que l'actual govern no
ha pogut tirar endavant-,
així com la millora de l'ac-
cés a l'Hospital Verge de la
Cinta. En aquest punt, tots
els candidats, a excepció
del PSC, van admetre que
en l'actual conjuntura
econòmica, el projecte del
nou Hospital ha de quedar
aparcat, i van apostar per
la instal·lació d'un ascen-
sor o escales mecàniques
per accedir a peu al Verge
de la Cinta, així com trobar
una solució a la manca d'a-
parcament.
La majoria de partits de
l'oposició, de forma reite-
rada, PSC i Movem
Tortosa, van insistir en la
necessitat de crear ocupa-
ció a la ciutat. El candidat
de Movem, l'ecosocialista
Jordi Jordan, es va com-
prometre, si és escollit
com alcalde, a convocar
de forma immediata una

trobada per impulsar i con-
sensuar un gran pacte
local per l'ocupació. 
Els candidats es van pre-
sentar al debat, celebrat a
l'Auditori Felip Pedrell,
amb una estratègia acura-
da on, a excepció del PSC,
l'oposició no va voler
entrar al cos a cos amb el
candidat i actual alcalde
de CiU. El candidat d'ERC,
Josep Felip Monclús, va
optar per presentar les
propostes que incorpora
el seu programa; una
opció que també va com-
partir el candidat de
Movem, Jordi Jordan, que
va al·ludir Bel en poques
ocasions. Qui sí que el va
questionar en determinats
moments, fou el candidat
del PPC, Xavier Dalmau,
sobretot a l'hora de reivin-
dicar el seu espai i recla-

mar el vot a l'elector de la
dreta.
Futurs pactes
Precisament el candidat
popular -que es va com-
prometre a reduir impos-
tos si arriba al govern- va
protagonitzar un dels
moments del debat quan,
a preguntes dels periodis-
tes, havia de posicionar-se
sobre futurs pactes de
govern. "Estem oberts a
qualsevol pacte, però pot-
ser hem d'esperar al diu-
menge a veure si sortim o
no, però vaja la cabra
sempre tira al monte", va
etzibar entre les rialles del
públic assistent al debat.
En aquest punt, només el
candidat de PxC, Jordi
Pere Casanova, va asse-
gurar que no pactarà amb
cap formació política, mal-
grat que està obert a arri-

bar a pactes puntuals per
donar suport a propostes
concretes. ERC va mante-
nir el seu silenci sobre la
seva preferència, i el can-
didat Josep Felip Monclús
va assegurar que la deci-
sió es prendrà, després
del 24M, un cop "interpre-
tem què ens ha volgut dir
la ciutadania". Malgrat les
consignes nacionals,
Monclús va dir que l'opció
es prendrà en llibertat. 
El candidat de Movem va
reiterar que no governaran
amb CiU perquè es pre-
senten com alternativa, i
va assegurar que prioritza-
ran un pacte amb les for-
ces progressistes; mentre
que el candidat del PSC
només va descartar un
pacte amb l'extrema
dreta.
Per la seva part, l'actual

alcalde va introduir la con-
signa de "respectar la llista
més votada", i va afegir
que si no obté majoria
absoluta pactarà "amb els
que la ciutadania decidei-
xi". Amb tot, com ja va fer
fa quatre anys, si renova la
majoria també aposta per
un pacte de govern a la
ciutat.

Els sis candidats amb
representació municipal
a l'Ajuntament de Tortosa
van tornar a defensar la
necessitat de consensuar
un pla estratègic que
marqui el full de ruta de
la ciutat, i que “ha tornat
a quedar pendent en
aquest mandat”. En l'únic
debat de candidats que
s'ha fet a la ciutat, orga-
nitzat pel Col·legi de
Periodistes de les Terres
de l'Ebre, l'actual alcalde
i candidat de CiU, Ferran
Bel, i el candidat del PSC,
Enric Roig, van protago-
nitzar alguns retrets
sobre la gestió econòmi-
ca i el deute del consisto-
ri. La construcció de les
noves piscines, la creació
d'ocupació i la millora de
l'accés per a vianants i
vehicles a l'Hospital
Verge de la Cinta, algu-
nes de les prioritats dels
alcaldables.

Debat entre els sis candidats amb 
representació municipal a Tortosa

Organitzat pel Col·legi de Periodistes

ELECCIONS 24-M

La gestió econòmica i

el deute, un dels punts

candents.

També les

preferències en els

pactes que podrien

originar-se.

El candidat de CiU i alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, s'ha mostrat sa-
tisfet de la seva intervenció al debat
de candidats d'aquest dimecres
però ha lamentat el paper de la res-
ta de grups de l'oposició. "Porto 15
dies de campanya sentint retrets
cap a Ferran Bel i la seva candidatu-
ra i ahir tots muts, excepte el cap
de l'oposició Enric Roig que ho va
intentar", ha manifestat Bel. Per l'ac-
tual alcalde, aquest fet "demostra
que les crítiques tenen arguments
poc sòlids". A més, el candidat de
CiU creu que també denota la "poca
confiança que tenen en si mateixos
de poder aguantar un debat o canvi
d'impressions". Bel ha fet aquestes

declaracions durant la presentació
de les propostes en l'àmbit cultural. 
El candidat del PSC a Tortosa, En-
ric Roig, ha aprofitat la presentació
de les propostes sobre habitatge
per valorar el debat d'alcaldables.
Roig creu que la trobada va eviden-
ciar que el PSC "és l'única alternati-
va al canvi", i ha lamentat que el
candidat de Movem, Jordi Jordan,
"s'arronsi davant de Bel". El socialis-
ta ha estat molt crític amb el candi-
dat d'ERC, Josep Felip Monclús, per
no entrar al debat. "Avui votar ERC
a Tortosa és votar CiU. Semblava el
lazarillo que li repetia les propos-
tes", ha afegit. Pel que fa a les pro-
postes en habitatge, Roig defensa

un programa d'inspecció per a de-
tectar immobles desocupats i la im-
posició de multes als bancs que tin-
guin pisos buits. La imposició de
sancions a les entitats bancàries i
empreses que tinguin pisos buits
podrien arribar fins als 100.000 eu-
ros, 
El candidat de Movem Tortosa,

Jordi Jordan, ha valorat el debat
de candidats d'aquest dimecres
qualificant-lo "d'avorrit". El candidat
de Movem ha explicat que no va vo-
ler entrar "conscientment" en la
dinàmica dels retrets amb l'actual
alcalde, Ferran Bel. "La gent coneix
la prepotència i l'absolutisme amb
el que ha actuat el govern i creiem

que no era oportú, preferíem expli-
car les diferents propostes"Jordi
Jordan, ha presentat aquest dijous
les propostes de cultura davant el
centre obert Sant Francesc, al barri
de Santa Clara. Jordan ha escollit
aquest emplaçament per proposar
la transformació d'aquest barri en
un districte cultural i de creació ar-
tística. "Creiem que aconseguirem
que torni a ser un barri viu i on torni
la gent per viure", ha manifestat.
Per la seua part, el candidat

d'ERC, Josep Felip Monclús,
que aquesta setmana ha reiterat la
reforma del pont de l'Estat de Torto-
sa com a prioritat en matèria d'infra-
estructures i ha proposat transfor-

mar la plaça de l'Ajuntament de la
capital del Baix Ebre d'ús exclusiu
per a vianants. I també va proposar
crear una Oficina Integral per al Co-
merç de Tortosa. Així mateix, ahir
va fer  noves propostes, programà-
tiques en espai cívic, i ho ha fet en
una de les places dures existents a
Tortosa, la de Francesc Macià. En
aquest marc, Josep Monclús ha
destacat que “des d'ERC volem una
ciutat més amable per viure-hi, en
què l'ajuntament treballi planificada-
ment per millorar la qualitat del dia
a dia de les persones”. La valoració
del candidat Monclús del debat de
dimecres, la poden trobar a la plana
4.

Valoracions

ACN
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Tomàs, ha manifestat que
‘Amposta és una ciutat verge
en matèria de reducció de
despesa d’energia i de submi-
nistrament en renovables, i
això és un potencial que Esquerra d’Amposta
volem aprofitar fent una gestió eficient de les
instal·lacions i espais públics per tal d’assolir
els objectius europeus de reducció de con-
sums i ús d’energies renovables’. Una de les
actuacions que vol realitzar Esquerra
d’Amposta per reduir la despesa energètica és
canviar l’enllumenat actual per leds. Tomàs, ha
recordat que al desembre del 2013, al debat
de pressupostos, Esquerra d’Amposta ja va
reclamar que es canviés l’enllumenat atenent a
les  indicacions de l’auditoria feta pel CODE,
però el govern municipal de CiU no ho va voler
fer. Tomàs s’ha compromès a substituir l’enllu-
menat actual de leds, fet que segons el candi-
dat a l’Alcaldia ‘permetria estalviar el 40 % de

la despesa en enllumenat
que avui dia és superior als
450.000 euros anuals’.
Adam Tomàs ha relacionat la
negativa de CiU a canviar
l’enllumenat públic en el fet
‘que el govern de CiU no fa
una planificació adequada de
les actuacions a fer, i per
tant algunes despeses muni-
cipals com la de l’enllumenat
no s’ha reduït, mentre la
majoria de pobles del voltant

ja ho han fet’. Esquerra d’Amposta, també
aposta per aprofitar la necessitat de substituir
el sostre del Mercat Municipal, que actualment
està en gotelleres i pot comportar un perill per
als ciutadans, per ubicar-hi en aquest un siste-
ma d’energia renovable. Un altre punt del pro-
grama d’Esquerra, fa referència a la implemen-
tació programa Europeu 50-50 a les escoles,
de manera que les escoles que hi participen
reben el 50 % de l’estalvi en la despesa
energètica que aconsegueixen. Finalment,
Tomàs ha dit que ‘des d’Esquerra d’Amposta
som molt conscients que estem gestionant els
diners dels ciutadans, i que hem de ser molt
curosos en fer inversions que ajudin a rebaixar
les despeses, optimitzar els recursos i també
ajudar en la millora medio ambiental’.

El candidat d’Esquerra
d’Amposta, Adam
Tomàs, ha presentat
aquest dilluns les seves
propostes en matèria
d’estalvi energètic i en
optimització de recur-
sos. 

“Mantenim intactes la mateixa
il·lusió i les mateixes ganes de
treballar pel poble de sempre i
tots ho heu pogut comprovar
durant aquest anys amb el
nostre treball del dia a dia”.
Així es va dirigir ahir Maria
Beltran, alcaldessa de Tivenys
i candidata socialista a la ree-
lecció, als veïns i veïnes que
van participar en l’acte electo-
ral amb vista a les eleccions
del 24 de maig vinent. “Hem
viscut un període de crisi
econòmica i, a pesar de tot,
hem complert gairebé totes
aquelles propostes d’infraes-
tructures que vam presentar
en el programa de fa 4 anys
(construcció i posada en
marxa del dipòsit d’aigua
municipal, ampliació del pla
d’electrificació rural, construc-
ció del reductor de velocitat a
la carretera...)”.

Maria Beltran:
“Mantenim
intacta la

il·lusió perquè
Tivenys
continuï
avançant”

Esquerra d’Amposta aposta per l’estalvi
energètic com a eina per reduir la despesa

Optimitzant els recursos

El Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre ja ha
anunciat les propostes
seleccionades per a la rea-
lització de quatre exposi-
cions fotogràfiques i sis
cursos- tallers per aquest
2015. Els objectius d’a-
questa convocatòria era
ampliar el ventall d’activi-
tats que ve realitzant el
museu i donar una oportu-
nitat a la ciutadania i els
col·lectius del territori que
volen divulgar els seus
coneixements i treballs amb la cessió dels seus espais i
equipaments i l’aportació dels seus serveis.  
En total, s’hi van presentar prop d’una trentena de propos-
tes. La primera convocatòria s’adreçava a fotògrafs aficio-
nats, professionals i col·lectius que volguessin exposar
algun treball que mostres el conjunt o una part de les Terres
de l’Ebre. La segona es dirigia a professionals o persones
coneixedores de qualsevol disciplina de tipus cultural, natu-
ralista, artesanal, artística i educativa que estiguessin inte-
ressats en impartir un curs/taller, ja sigui a nivell particular
o col·lectiu. 
En ambdues convocatòries, el Museu es comprometia a
dotar als seleccionats dels seus espais i equips, de l’asses-
sorament tècnic, de la difusió, de confeccionar les targes
d’invitació, del muntatge i del manteniment (en el cas de les
exposicions) i de la preinscripció (en el cas dels cursos i
tallers). 

El Museu de les Terres de l’Ebre amplia
la seva programació amb els seleccionats

de les convocatòries d’exposicions
fotogràfiques i cursos i tallers

56 empreses del sector han format part del primer semina-
ri de Creació de producte turístic que ha organitzat l’ens
comarcal en el marc del projecte Baix Ebre Avant. El curs,
que s’ha realitzat a EbreTerra, ha permès analitzar els dife-
rents productes de turisme actius adaptats als mercats
internacionals a partir de conferències, experiències empre-
sarials i presentacions. El president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, ha destacat que aquest tipus d’ac-
cions “s’emmarquen en la línia d’enfortir i de millorar la com-
petitivitat de les empreses del sector turístic del territori”.
Soler ha afegit que “durant aquests quatre anys hem
estat treballant en aquesta línia ja que, per a l’ens comarcal,
el turisme és un sector emergent al qual se li ha de donar un
tractament especial atès que permet dinamitzar l’economia
de la comarca”.
A la presentació del seminari també ha participat el secreta-
ri d’Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
organitza un conjunt de seminaris de

creació de producte turístic
56 empreses del sector n’han format part

En el Ple extraordinari, celebrat el dilluns, 18 de maig de
2014, José María Chavarria Homedes fou nomenat, per una-
nimitat de tots els assistents, President de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. Davant de la
renúncia del Sr. José Luis Mora Bertomeu, es convocà un ple
extraordinari per procedir a l’elecció de President i, si calia,
elegir el càrrecs vacants del Comitè Executiu. Donat que el Sr.
Chavarria era Vicepresident 1er i el Sr. Mora deixava el Comitè
Executiu, es va procedir a fer una segona votació per elegir
també del Vicepresident 1er. i un vocal. Per a aquests càrrecs
foren elegits per unanimitat el Sr. Francisco Faiges Borràs i el
Sr. Jordi Ferrer Altadill, respectivament.

Amb aquests nomenaments, es garanteix la continuïtat institu-
cional i es dona una nova empenta a la “nova” cambra cap a
la internacionalització de l’empresa de les Terres de l’Ebre.

José María Chavarria,
nou president de la Cambra de Comerç,

Indústria i Navegació de Tortosa

El candidat del PSC a Tortosa, Enric Roig, en la valo-
ració que va fer ahir dijous, del debat de dimecres
dels candidats a l’alcaldia de Tortosa, va ser molt crí-
tic amb el candidat d'ERC, Josep Felip Monclús, per-
què diu que no va entrar al debat. Segons Roig, "avui
votar ERC a Tortosa és votar CiU. Semblava el lazari-
llo que li repetia les propostes a Bel".
Monclús, sobre aquestes declaracions, responia

dient que “fins el dia de les eleccions, els vots són
dels ciutadans, i no serà fins llavors que sabrem quina
és la seva voluntat. ERC no es presenta per ser cros-
sa de ningú, ni de Ferran Bel ni d'Enric Roig. Som un
equip de gent preparada per a governar, amb un pro-
jecte de ciutat propi, basat en les polítiques socials,
d'espai públic, de transparència i participació. Per
aquest motiu, hem fet una campanya constructiva i
ens presentem per a guanyar, si els ciutadans ens
atorguen la seva confiança".

Monclús respon a les valoracions
que va fer Roig del debat de

dimecres a l’Auditori
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Esquerra Republicana fa
una aposta clara per la
regeneració democràtica i
referma la seva voluntat
de treballar per la Ràpita
del futur. El candidat a
l’Alcadia, Josep Caparrós
destaca que “aconseguir
la millor Ràpita del futur
passa per tirar endavant
projectes que ens refer-
men com a poble amb el
màxim consens possible. I
això només ho podrem fer
amb un govern fort, per-
què no volem quedar-nos
en la mínima gestió de qui
dia passa any empeny
com ens ha passat
aquests últims anys amb
un govern de mínims, en
només 6 regidors, amb un
lideratge feble i incapaç
de crear els consensos
bàsics per gestionar bé el
nostre poble”
Una gestió potent que per
als republicans es basa en
els valors de l’honestedat,

la transparència, la proxi-
mitat i el diàleg. Així,
Esquerra la Ràpita gestio-
narà un Ajuntament obert
a tothom i proper a la ciu-
tadania; un Ajuntament
amb les parets de vidre on
la transparència serà l’eix
principal del govern muni-
cipal que posarà a dispo-
sició de la ciutadania els
sous dels regidors, els
expedients de projectes i
licitacions municipals.
En aquesta línia, Esquerra
la Ràpita crearà el Consell
d’Experts, un òrgan con-
sultiu format per gent del
món socioeconòmic del
poble que debatrà les
estratègies a mitjà i llarg
termini per posar-les a la
disposició del govern per-
què faci les actuacions
municipals corresponents.
A més posarà en marxa
aplicacions informàtiques
per mòbils com a eines de
comunicació amb la ciuta-

dania.
L’objectiu d’Esquerra al
govern municipal és
garantir “una gestió eficaç
i directa, adreçada a la
ciutadania, volem que tots
s’impliquen en la definició
de la Ràpita del futur, per
això, estem oberts al dià-
leg constant, tant amb la
població com amb la
resta de representants
polítics municipals, no
pretenem tirar pel dret
sense tenir el màxim
suport a l’hora de projec-
tar el model de poble que
volem, per això, confiem
en la participació de la
gent tots els dies i no un
dia cada quatre anys” –
explica Josep Caparrós.
Entre les actuacions que
portarà a terme Esquerra
la Ràpita serà sotmetre
consulta popular el futur
de la zona del Garbeach i
l’ús que s’ha de donar a
les Coves de Pipi. A més a

més, les parts interessa-
des podran participar en
els Plens Municipals quan
es discuteixi el punt en
qüestió abans de la
corresponent votació.
D’altra banda, com ja va
fer públic, l’alcaldable
d’Esquerra la Ràpita,
Josep Caparrós renuncia
a compaginar l’alcaldia

amb qualsevol altre
càrrec institucional.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha actuat en la neteja
de la vegetació de vint-i-tres camins. Entre ells la pujada
des del barranc de Santes Creus, lligallo de Manra, camí
vell de l’Ametlla de Mar a l’Ampolla, camí del forcall, camí
dels racons, entre d’altres. Uns treballs que es troben al
70% de l’execució i que han comptat amb un pressupost
de 25.000 euros. “Fa temps que estem treballant en
aquestes tasques i ara ja estem arribant a la finalització.
Creiem que era necessari netejar aquests camins transi-
tats de les zones rurals del municipi. De fet, en global
estem parlant de més de 17.400 metres lineals de
camins en trams de 130 i 1.500 metres”, subratlla
Andreu Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar. L’amplada de

la tala de la vegetació ha estat de com a mínim un metre,
en lligallos o camins en els que entre el paviment i límits
de finques hi ha espai suficient, en altres casos només
s’ha pogut netejar mig metre, aproximadament. La vege-
tació majoritària és arbustiva, matera, romer, oliveres
bordes, entre d’altres. 
En alguns casos puntuals i de trams llargs són espècies
herbàcies que han requerit la tala amb maquinària
manual o bé tractament químic.

L’Ajuntament neteja la vegetació de

més d’una vintena de camins rurals

Curs de cuina
típica del Delta

de l’Ebre

Caparrós aposta «per un govern fort 
per definir la Ràpita del futur»

“La gestió d’Esquerra generarà consensos per tirar endavant projectes”

A l’Ametlla de Mar

“Una gestió potent que
per als republicans es
basa en els valors de
l’honestedat, la
transparència, la

proximitat i el diàleg”

Continuen les presentacions de
cursos a EbreTerra. Aquesta
vegada ha estat el torn d’un
curs de cuina típica del Delta de
l’Ebre que organitza
l’Associació Local de la Dona
de La Cava i que compta amb
la col·laboració del Consell
Comarcal del Baix Ebre. La pre-
sentació ha estat a càrrec del
president del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, el
gerent de l’ens comarcal, Kilian
Franch, el dinamitzador
d’EbreTerra, Albert Grassa, la
presidenta de l’Associació
Local de la Dona de La Cava,
Maximina Saborido, i ha comp-
tat amb la presència d’un nom-
brós grup de membres de la
junta de l’associació. El curs,
que tindrà 20 sessions i
començarà el proper mes de
juny, es realitzarà cada dijous al
centre EbreTerra de 20.30h a
22.30h de la nit. El president de
l’ens comarcal, Lluís Soler, ha
destacat que “aquest curs és
una oportunitat d’aprendre a
cuinar d’una manera excel·lent
els productes típics i tradicio-
nals del Delta de l’Ebre”.

El Consell Executiu ha aprovat la urgència de les obres de
millora de la seguretat viària a la carretera C-12 al seu pas per
Benifallet. Els treballs, que ja estan en execució, permetran
reparar les fissures i assentaments que han aparegut al ferm.
Aquests desperfectes són conseqüència de la presència i cir-
culació d’aigua al terraplè de la carretera després de les plu-
ges del març passat. Això va portar a tancar dos dels tres
carrils en aquest tram, on la circulació dels vehicles es garan-
teix amb un pas alternatiu regulat per semàfor. Les tasques
que es faran són: la construcció d’un mur d’escullera, d’entre
5 i 6 metres d’alçada, cimentada a la capa del terreny pree-
xistent; el sanejament i reposició del terraplè que conforma la
plataforma de la carretera en el tram situat sobre el mur, i la
reconstrucció del ferm. Els treballs estan pressupostats en
300.000 euros i es preveu que concloguin a finals de juny.

Aprovada l’execució urgent
d’obres de millora a la C-12

Al seu pas per  Benifallet
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Segons nota de CiU, Manel
Ferré i els membres de la
seva llista van comparèixer a
la zona esportiva i educativa
de la ciutat d’Amposta per
explicar quines són les línies
en les que es basa el projec-
te de CiU pensat per a que
infants i joves puguin formar-
se, créixer i desenvolupar-se
en una ciutat que posi tots
els recursos al seu abast. 
Pel que fa a l’ensenyament,
el candidat de CiU va explicar
que es proposa un pla inte-
gral de rehabilitació i reforma
de totes les instal·lacions
dels col·legis públics
d’Amposta amb la finalitat de
que els infants disposin de
les millors escoles possibles,
i en el cas concret del
Col·legi Consol Ferré, s’ubi-
carà una zona verda al solar
annex a l’escola amb una
pista poliesportiva per a que
els alumnes en puguin fer ús.
En l’ensenyament secundari
ja es va anunciar que l’Institut
Ramon Berenguer IV serà a
partir del proper curs el cen-
tre de referència per als
alumnes que compaginen
l’ESO o el Batxillerat amb
estudis superiors de música i
pel que fa als estudis univer-
sitaris, en els propers anys
acadèmics, els estudiants
que cursen el grau de CAFE
(Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport) a Amposta podran
fer al mateix temps
Fisioteràpia, i obtenir així la
doble titulació. El principal

objectiu per al model de ciu-
tat de CiU a Amposta és que
estudiar, créixer i formar-se
siguin una garantia de futur i
es puguin fer amb la màxima
qualitat i amb garanties. La
combinació de l’ensenya-
ment amb l’esport des de la
primària i en totes les etapes
de la vida acadèmica és un
model que es troba consoli-
dat a Amposta i per això les
instal·lacions esportives de la
ciutat continuen sent una de
les bases del programa elec-
toral de CiU. En aquest punt
el projecte esportiu per a
Amposta inclou el tancament
lateral de les dues pistes
cobertes de futbol sala per a
que les entitats i els seus
esportistes les puguin utilit-
zar durant tot l’any. Amb la
mateixa intenció es cons-
truirà una instal·lació per a la
pràctica de l’atletisme indoor.
Tenint especial atenció a les
entitats esportives, el candi-

dat de CiU va anunciar que
es buscarà arribar a acords
amb les gestories de la ciutat
per a que els clubs i entitats
puguin rebre assessorament
per que els faciliti complir
amb la nova llei del Ministeri
d’Hisenda que obligarà a les
entitats a fiscalitzar els
comptes i els contractes
dels tècnics i el personal.
El projecte de ciutat de con-
vergència per a la propera
legislatura posa una especial
atenció en infants i joves, i
tant en els que estan estu-
diant i formant-se com els
que estan a l’atur. En aquest
sentit, amb l’objectiu de
posar fre a la taxa d’atur va
informar que es posarà en
funcionament la Casa de la
Formació i l’Ocupació, un lloc
on els joves puguin recórrer
en cas de trobar-se sense
feina i on rebran orientació
personalitzada per formar-
se.

ANC-Tortosa per la
Independència en respos-
ta a la decisió per part de
la Junta Electoral Central,
a la demanda de Societat
Civil Catalana, d’ordenar
la retirada de les estela-
des d’edificis i llocs
públics de Catalunya,
organitza la campanya
"Omplim Tortosa d'estela-
des!". 
Per dur a terme aquesta
actuació es va preparar
una parada, a la Plaça
Barcelona, ahir dijous,
avui divendres 22 i demà
dissabte 23, matí i tarda,

on hi hauran este-
lades per a tot-
hom que les vagi
a recollir.
Tanmateix, i per
fomentar que els
tortosins i tortosi-
nes posin estela-
des als seus bal-
cons, des de
l'ANC-Tortosa per
la Independència
“hem penjat una
gran estelada a
l'Avda. Generalitat
enfront el Mercat”.

‘Omplim Tortosa d’Estelades!’

«CiU posa l’ocupació, l’ensenyament i
l’esport al capdavant del seu projecte»

Les propostes, a Amposta

En resposta per l’ordre de retirar-les de llocs públics catalans

Aquest proper diumenge 24 de maig se
celebraran les desenes Eleccions muni-
cipals democràtiques a Deltebre. 8788
ciutadans majors de 18 anys podran
exercir el seu vot entre les 5 candidatu-
res que opten a l'Alcaldia. Fins ara les
eleccions amb l'index de participació
més elevada han estat les del 1987 amb
un 84'15 %. A Deltebre enguany hi ha 4
col.legis electorals: Institut, col.legi Sant
Miquel, Riumar i l'Assumpció que abar-
quen un total de 13 meses. A més a
més de 9 a 13h i de 15 a 20 h a
l'Ajuntament hi haurà un servei d'atenció
al ciutadà per a qualsevol problema. 

Els 5 candidats que opten a l'alcaldia de
Deltebre són: Dayana Santiago de la
CUP, Joan Bertomeu del PP, Jose Emilio
Bertomeu de Compromís d'Esquerres-
Socialistes per Deltebre, Lluís Soler de
CiU i Gervasi Aspa d'ERC. 
“Des de Ràdio Delta us recordem que
tenim un programa especial en motiu de
les Eleccions, aquest diumenge a partir
de les 8 de la tarda, història dels comi-
cis, resultats i posterior valoració, un
programa que podreu seguir en directe
pel 107.6 de la FM o a través de
www.deltebre.cat/radiodelta”.

Desenes eleccions municipals
aquest diumenge a Deltebre

Cinc candidatures

El passat 16 de maig es
va constituir el nou
Secretariat Nacional de
l'ANC a Cardona. Les
Terres de l'Ebre compten
amb la representació de
cinc membres: Josep
Sabaté, Hadar Ayxandri,
Joan Gonzalez, Irene
Negre i Dora Cervelló
(imatge de la foto). Fins
ara els representants
eren Manel Alves, Marcel
Guiu i Josep Sabaté.  
El nou president, Jordi Sanchez, es va comprometre en fer complir el full de ruta que
varen aprovar a Lleida a l'assemblea general i en ser garants del procés. 
Respecte la reobertura d'un debat sobre la llista unitària, dóna per tancat el tema què
ha portat tantes traves al procés. L'ANC vetllarà per a què els polítics compleixin amb
el compromís que varen signar de cara a les eleccions autonòmiques del 27 de
setembre de 2015.

Nou secretariat de l’ANC
Les TE compten amb la representació de cinc membres
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El projecte “Terra Alta +” continua impulsant
nous reptes. Això és el que es va poder
reflectir en la jornada de treball que va tenir
lloc el passat 8 de maig a gandesa i en la
qual van assistir un nombre significatiu de
productors vitivinícoles de la comarca. L’acte
tenia per objectiu presentar el projecte d’a-
quest 2015, que consisteix a posar en marxa
el projecte d’introducció dels vins de la deno-
minació d'origen (DO) Terra Alta, gamma mit-
jana i alta, al canal restauració de Barcelona. 
També es va debatre amb els assistents l’argumentari de suport per al sector en el
procés d’entrada al canal restauració. Es tractava, doncs, d’oferir un raonament con-
junt que posés en relleu els trets més característics i diferenciadors de la Terra Alta.

Els vins de la Terra Alta es fixen l'objectiu
d'introduir-se al canal de la restauració sofisticada

Móra la Nova disposa
des de dimarts d’un ser-
vei de ginecologia, for-
mat per un ginecòleg i
una infermera, ubicat al
Centre d’Atenció Primària
(CAP) de la població.
Aquest era un servei
força reivindicat per la
població i àrea d’influèn-
cia. L’alcalde Ferran
Bladé ha explicat que
“feia anys que hi treballà-
vem, amb reunions amb
el director dels serveis
territorials de Salut i amb
la responsable de l’ICS,
per aconseguir aquesta
consulta mèdica que
millorarà la qualitat de
vida no sols de les nos-
tres veïnes sinó també de
l’àrea d’influència ja que
evitarà que s’hagin de
desplaçar fins a l’hospital
comarcal”.

Móra la Nova ja
disposa d’un
servei de

Ginecologia

Projecte ‘Terra Alta +’

L’Ajuntament de Móra la Nova ha rebut
‘amb satisfacció’ la notícia que la
Funerària  Priorat-Ribera-Terra Alta ha
desistit aquest mes de maig del recurs
contenciós-administratiu que ara fa apro-
ximadament un any va interposar contra
aquest Ajuntament en el Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de
Tarragona. Segons nota del propi
Ajuntament, la Funerària va presentar
aquest recurs al·legant que el consistori
moranovenc havia desestimat la seva
petició de llicència de tanatori-crematori
per silenci administratiu. Ara ha decidit
enretirar-lo atenent al fet que

l’Ajuntament en data 25-3-2015 li va
atorgar la llicència sol·licitada.
Segons fonts municipals, “en cap
moment es va dubtar en atorgar la llicèn-
cia demanada sinó que es van seguir els
tràmits corresponents com era regular
els usos de crematori i tanatori en els
terrenys de titularitat privada, que fins
llavors  no ho estaven”. I és que la regu-
lació que hi havia fins al moment en el
planejament urbanístic només contem-
plava l’ús de tanatori-crematori en els
equipaments de titularitat municipal ja
que, històricament i fins a liberalització
del sector, hi havia un monopoli públic.

‘La Funerària del Priorat-Ribera-Terra Alta
desisteix del recurs contenciós administratiu’

Presentat contra l’Ajuntament de Móra la Nova

El Projecte de les
Garnatxes Blanques realit-
zat a la Llar d’Infants
Municipal de Gandesa,
l’Escola Bressol lo Panilló,
juntament amb l’Escola
Agrària, tanca l’acte de
presentació oficial de la
candidatura del Consell
Regulador de la
Denominació d’Origen
Terra Alta i del Consell
Comarcal perquè la Terra
Alta sigui la seu del
Consurs Mundial de
Garnatxes 2017.
Celebrat el passat 15 de
maig al Celler Cooperatiu
de Gandesa, l’acte va
comptar amb la presència
de tot el sector del vi
comarcal i de diferents
representats d’institucions
i entitats comarcals, així
com una representació de
la comissió perpinyanesa
que impulsa el certamen
vitivinícola. L’acte també

va comptar amb el suport
del President Artur Mas,
que juntament amb el pre-
sident del Consell
Interprofessional dels Vins
del Rosselló, Fabrice Rieu,

van rebre de mans dels
alumnes de la llar d’infants
de Gandesa les ampolles
de mistela de Garnatxa
Blanca que ells mateixos
havien elaborat.

El projecte de les Garnatxes Blanques de la Llar d’Infants de
Gandesa tanca l’acte de la presentació oficial de la candidatura
Perquè la Terra Alta sigui la seu del Concurs Mundial de Garnatxes 2017

El president Mas va rebre les ampolles de
mistela de Garnatxa Blanca, que van elaborar
els alumnes de la Llar d’Infants gandesana
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Els passats 8/9/10 i
15/16/17 de maig  es va
realitzar per primer cop la I
Ruta de les Tapes de l’Aldea;
“primer que tot destacar el
gran èxit  i agrair a tots els
aldeans i aldeanes que la van
realitzar i que van poder com-
pletar-la i, com no, agrair-los
a tots ells el bon ambient que
es va crear al nostre poble el
qual va ser testimoni inequí-
voc de dos caps de setmana
molt intensos per als restau-
radors del nostre municipi”. 
Míriam Ferrando regidoria
Turisme: ”les meues més sin-
ceres felicitacions al Bar
Espanyol, Bar Societat, Bar
Bacchuss, Pizzeria les
Xiques, Bar la Llar, Bar

Pòdium i Burguer Brothers
per la qualitat de les tapes
que ens van oferir i per la
seua gran professionalitat ja
que sense un bon treball al
darrera l’èxit de la I Ruta de
les Tapes no hagués estat
possible. Destacar aquests
dos fets: èxit de participació
dels aldeans i aldeanes i gran
qualitat i nivell d’elaboració
de les Tapes que ens van ofe-
rir. També m’agradaria desta-
car la voluntat que es té per
part de l’Ajuntament de
l’Aldea i, concretament de la
regidoria de Turisme, d’iniciar
un nou projecte de col·labora-
ció públic /Privat amb els
establiments de restauració
del nostre  municipi per tal de

treballar conjuntament en ini-
ciatives com aquesta que,
independentment del gran
ambient de poble que es
crea, suposa una oportunitat
de negoci per als empresaris
locals”. Recordar també a
tots als que van finalitzar la
Ruta que disposen fins al 29

de maig per dipositar el díp-
tic amb els establiments
segellats a les oficines de l’a-
juntament ja que el dia de l’e-
lecció de les pubilles de fes-
tes majors “farem el sorteig
del val de 100 euros per a
gastar als establiments que
han participat en la Ruta”.

A poc més de 46 dies del seu inici

Diumenge 31 de maig se celebrarà la dotzena edició de la
Festa de la Mel a Arnes. La inauguració de la Festa anirà a
càrrec d’Anna Xirinachs i Codina, arnerola impulsora de la
primera Festa de la Mel. Aquest any hi haurà una vuitantena
d’estands d’artesans que oferiran els seus productes: para-
des de mel, de candeles de cera verge, de pastes típiques,
de bijuteria, de vi ecològic, de cervesa artesana feta a
Arnes, etc. Segons informa Aguaita.cat, a més es podrà
gaudir de les actuacions Fly Brothers, Stromboli Jazz Band i
Peta &Pat Piano Pupp. També hi haurà un taller d’espelmes
i un altre a càrrec de Jordi Mazon. Durant tot el dia, els nens
podran gaudir de les atraccions que hi haurà instal·lades al
frontó municipal, així com visitar el Centre d’Interpretació de
la Mel, amb preus molt especials per la Festa de la Mel.

Festa de la Mel, a Arnes, 
el 31 de maig

El tercer Fòrum d’Ocupació del Campus Terres de l’Ebre de la
URV, celebrat divendres passat, ha permès iniciar els tràmits per
tancar vint contractes de treball, cinc més que l’any passat. Així,
tot i que  van fer menys entrevistes i es van lliurar menys currícu-
lums que en la passada edició, 485 i 535 respectivament, els or-
ganitzadors fan un “balanç positiu” de l’esdeveniment, que es
consolida com a espai de trobada entre les empreses del territo-
ri i futurs treballadors, i es mantindrà els propers anys, segons
han avançat els impulsors de la cita, el campus Terres de l’Ebre
de la URV, la seua Càtedra d’Economia Local i Regional i l’IDECE
(Institut per al desenvolupament de les comarques de l’Ebre).

Fòrum d’Ocupació

En poc més d’un minut, l’au-
diovisual reflecteix l’impac-
te que té aquest Festival en
les persones, un seguit d’e-
mocions i vivències que no
deixen indiferent a ningú.
Participants, professors,
alumnes d’iniciació, espec-

tadors… tots formen part
d’aquesta gran agitació cul-
tural i artística. 
Amb el lema “Caution, emo-
tions inside” (“Compte,
emocions a dintre”), el del-

tebrenc Albert Vidal, autor
de l’anunci, posa el seu
accent en aquestes emo-
cions que, durant quinze
dies, tant impressionen a
tots els que d’alguna mane-

ra en formen part. Un anun-
ci enèrgic i impactant que
marca les vitals del Festival
Internacional Deltebre
Dansa.

La Festa del Mercat a la Plaça d'Amposta que es va cele-
brar el cap de setmana del 15 al 17 de maig, ha generat a
Amposta 1'8 milions d'euros de volum de negoci en tan
sols dos dies i mig segons han calculat des de la regidoria
de Cultura i Festes un cop tancades les activitats i proces-
sades les dades econòmiques que han proporcionat
comerciants i restauradors i també l'assistència als espec-
tacles. Pel que fa als espectacles, l'assistència als espec-
tacles de pagament ha arribat en aquesta edició als 3.120,
entrant al detall, l'espectacle amb més assistència de
públic ha estat el musical “Fum de caliquenyo” amb 1.500
assistents en les tres funcions, seguida del cabaret
Ampolino, que en les cinc representacions ha aplegat 900
assistents. Les varietés han registrat ple total en les dues
funcions programades (115 assistents a cadascuna).
Per tant, a nivell econòmic, tal com ha destacat l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré, “una inversió de 60.000 euros de

pressupost de
la Festa, ha tin-
gut un gran
retorn i ha estat
un gran revulsiu
per a l'econo-
mia local, de
manera que de
la partida inicial
se'n recuperen
18.000 euros
de venda d'en-
trades però hi ha un gran retorn en els comerços i en les
tavernes, que tot i que el primer dia de la Festa del Mercat,
divendres a la tarda, el vent va impedir que poguessin obrir
totes les parades del recorregut”.

#emotionsinside, el Festival 
Deltebre Dansa estrena anunci

El Festival Internacional
Deltebre Dansa, dirigit
pel ballarí i coreògraf
Roberto Olivan, presenta
l’anunci del 2015 a poc
més de 46 dies de l’inici
de la seva onzena edició,
que aquest any tindrà
lloc del 6 al 19 de juliol,
a Deltebre.

‘Èxit de participació a la I Ruta de Tapes’

La Festa del Mercat a la Plaça ‘genera a Amposta

1'8 milions d'euros de volum de negoci’

A l’Aldea

ACTUALITAT

El pavelló firal de Móra la
Nova va acollir dimecres el
XXII Concurs de Vins convo-
cat per l’Ajuntament de la
població en el marc de la
Fira. En total hi participen 81
mostres de vins de quatre
categories diferents: Vins de
la collita de 2014 (jove)

blancs, rosats i negres; Vins
de la collita de 2012 i 2013
(criança) blancs i negres;
Vins de la collita de 2011 i
anteriors (reserva) negres i
Vins especials elaborats pels
cellers participants, dolços,
rancis i escumosos.

Deltebre continua amb els tràmits legals per poder desfer la
concessió del Complex Esportiu i reobrir el servei, després
que el passat mes de setembre la instal.lació tanqués. El tall
del subministrament elèctric era la culminació dels problemes
econòmics que arrossegava l'empresa concessionària Trèvol.

Actualitat

Els premis del 10è Concurs Escolar de l´Associació Mn.
Ovidio Tobías "Dóna´m la mà" es lliuraran el dia 28 de
maig a les 20 h. a la Cambra de Comerç.
Enguany es treballa el valor del PERDÓ, “per tal que els
nostres xiquets i joves reflexionen i es motiven sobre la
seua importància: perdonar i demanar perdó, per a una
bona convivència a nivell familiar, escolar i social. Estem
molt contents per l'alta participació tant pel que fa als
centres 17, com a les diferents modalitats”.

Concurs Escolar ‘Dóna’m la mà’

Concurs de Vins de Móra la Nova

Avui divendres, 22 de maig, tindrà lloc la 10 edició de la
Marxa Solidària que es ve celebran a Deltebre des del 1997.
La Marxa va nèixer amb la idea d'ajudar a subvencionar pro-
jectes solidaris mentre s'incideix en la conciència dels esco-
lars per tal de donar-los a conèixer les diferents realitats del
món. Gràcies a la solidaritat dels escolars, pares, familiars, i
veïns del municipi la Marxa Solidària ha contribuït a nombro-
ses millores arreu del món, com, per exemple, la construcció
d'un dispensari mèdic i una escola a Tanzania, entre altres. 

Marxa solidària a Deltebre
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CRAC de la setmana:Belén Fabra 
"T'EXPLICARÉ EL QUE, FINS ARA, ERA UN SECRET..."

Belén Fabra Homedes,
actriu tortosina, que tot i la
seva joventut, ha interpre-
tat diferents personatges
tant al cinema com a la
televisió (Val en Diari d'una
nimfòmana, Paula a la
sèrie “Gran Reserva”,
Elvira a «Cuéntame»...).
Va ser nominada pel Premi
Gaudí a la millor interpreta-
ció femenina principal pel
seu paper a Diari d'una
nimfòmana.
És una dona molt propera,
treballadora, lluitadora, de
somriure fàcil, cordial i sen-
zilla.

Més Ebre: L'obra Plataforma,
de la novel·la de Michel
Houellebecq basada sobre el
turisme sexual i la polèmica
que gira envers el món islàmic
va ser el teu primer èxit.
Nominada a 11 Premis Max de
Teatre l'any 2008, entre ells al
de millor actriu. Com et vas
sentir com a dona en aquesta
interpretació?
Belén Fabra: Afortunada i
agraïda per tenir un espai on
"cridar". Aquest personatge el
sentia com un crit de llibertat,
amb el que canalitzava la ràbia
i la impotència que provoca
ser conscient d'alguns com-
portaments humans. I si el fes
ara, encara "cridaria" més fort,
perquè crec que el ser humà
segueix, com a mínim, igual de
tarat. No puc entendre el grau
de perversió al que arriben
certs individus.
ME: En aquesta obra vas tre-
ballar amb Juan Echanove i
ara, a la sèrie "Cuéntame" us
heu retrobat. Casualitat?
BF: Justament amb ell no he
coincidit en el rodatge i m'hau-
ria fet molta il·lusió perquè ja fa
temps que no ens veiem. A
part de ser un actor al qual
admiro, li tinc una gran estima.
ME: Diari d'una nimfòmana.

No creus que el cartell publici-
tari va ser més polèmic que la
peli?
BF: Totalment.
ME: Parlem del teu personat-
ge, Val, basat en la novel·la
homònima de Valérie Tasso,
Diari d'una nimfòmana (Plaza i
Janés 2003), que s'ha traduït
a més de 15 llengües i ha
estat un best-seller en més de
10 països aconseguint el mig
milió de còpies venudes a tot
el món. Actualment, Valérie és
Doctora en Sexologia, escriu
llibres, és investigadora i con-
ferenciant..
Tu vas interpretar el paper de
Val, la protagonista.
Vas tenir l'oportunitat de conèi-
xer a Valérie Tasso?
BF: Sí, i tant! De fet, surt a la
pel·lícula, amb una col·labora-
ció breu però molt especial. I a
més, ens va ajudar molt. Els
primers dies de rodatge va
estar molt present; sabíem
que si la necessitàvem, estava
allà. I abans de començar a
rodar, vam compartir dinars,
sopars, xerrades… I després,
tota la promoció. Per mi, sem-
pre serà una persona molt
especial.
ME: Com va ser treballar amb
la filla de “Charlot”, Geraldine
Chaplin i Ángela Molina? Dones
molt diferents, no?
BF: De Geraldine Chaplin què
puc dir… Té a la mirada
l'essència d'un home que ha
deixat una petjada tan gran… i
ella ho porta amb una humilitat
igual de gran. Va ser un honor
treballar amb ella. L' Ángela
Molina és carisma pur! És un
animal salvatge però inofensiu,
preciós i carinyós.
ME: Que opines del «boom»
que ha provocat 50 ombres
de Grey?
BF: No l'he llegit i no he vist la
pel·lícula, així que no puc opi-
nar gaire.
ME: Podem dir que totes les

dones que has interpretat fins
ara s'enamoren de la persona
equivocada?
BF: Potser són els personat-
ges que interpreto els que,
sovint, estan una mica equivo-
cats. I si a això li sumem que
pel camí es creuen amb algun
indesitjable… passa el que
passa.
ME: Vas estar nominada al
Gaudi 2009.Tu com actriu
principal i Vicky Cristina
Barcelona de Woody Allen
amb la Penelope Cruz,
Scarlett Johansson i Bardem,
com a millor pel·lícula de parla
no catalana.
Que vas sentir?
BF: La veritat és que no ho
recordava... Si Woody Allen
hagués vingut a la gala, segur
que no ho hauria oblidat.
ME: El teu personatge de
Paula a la sèrie «Gran
Reserva», que me'n pots dir?

BF: Que li hagués dit quatre
coses jo a ella per fer-la reac-
cionar. Va patir molt, però és
que qualsevol que estava al
costat dels Cortázar acabava
patint el seu karma. Fins i tot
quan no tenia el vincle de la
filla, va seguir "encadenada" a
ells.
ME: La sèrie “Gran Reserva”
parla I el món del vi. Ja saps
que al nostre territori en tenim
i molt bons!
La sèrie es va rodar a la Rioja,
no? Que has après del món de
la vinicultura?
BF: I tan bons! Ara valoro més
el ritual de disfrutar d'un bon vi.
I gràcies a l'oportunitat de fer
el pregó de la Festa del vi de
Gandesa, vaig descobrir la
riquesa dels vins que tenim al
costat de casa, uns vins exqui-
sits i sorprenents.  
ME: Elvira a la sèrie
"Cuéntame", un altre arquetip

de dona, no?
BF: He disfrutat especialment
amb aquest personatge, tot i
la brevetat. L'anava descobrint
cada cop més complexa, amb
certa dependència malgrat l'a-
parent llibertat. Això, per mi, la
feia molt interessant, i odiosa
també. Un personatge desen-
cantat, que s'estima poc…
ME: Dona dominant, submisa,
conformista. Com et catalo-
gues?
BF: Lluitadora.
ME: Ara vius a Girona. Què tro-
bes a faltar d'aquestes Terres?
BF: Les persones que estimo,
que són moltes. A la meva
mare, per exemple, una gran
dona de qui aprenc cada dia
tot i la distància.
ME: Parles l'anglès amb fluïde-
sa, per quan el «Gran Salt»?
BF: Tinc moltes ganes de viat-
jar i treballar en anglès… de
fet, en breu rodaré un curtme-
tratge en aquest idioma. De
tant en tant arriba alguna
prova per produccions interna-
cionals. 
ME: Amb quin director/a t'a-
gradaria treballar?
BF: Amb el rus Andrey
Svyagintsev.
ME:Un referent d'actriu i actor
BF: Amy Adams em sembla
una magnífica actriu.
ME: Quin és el paper de la
teva vida?
BF: M'agradaria fer Fedra
algun dia, per exemple.
ME: Comèdia, ficció,
drama...?
BF: Em solen donar papers
bastant dramàtics, però la
comèdia m'agrada molt
també, és un bàlsam.
ME: Com se supera el pudor
davant la càmera?
BF: Depèn de cada moment,
però en els rodatges t'ho
posen molt fàcil normalment.
Si treballes amb gent profes-
sional, no hi ha cap problema.
ME: El teatre, una de les teves

passions. Projectes?
BF: Doncs t'explicaré el que,
fins ara, era un secret… Estic
començant a assajar un monò-
leg meravellós. Madame
Bovary. Una adaptació en la
què el director Ángel Alonso,
ha estat molt temps treballant,
i com no, el dirigirà ell. Feia
molt que no sentia tanta excita-
ció per un projecte, un gran
repte. Ja està sent un viatge
meravellós només començar.
ME: Madame Bovary, un altre
prototip de dona: infeliçment
casada, apassionada de
novel·les romàntiques que vol
viure aquestes fantasies en
carn pròpia, no? Quin drama!
Un magnífic personatge per
interpretar.
BF: Una meravella! Un perso-
natge tan ric i universal! Una
obra mestra, que dibuixa com
poques la passió, el desig, l'àn-
sia de llibertat… Li vaig pre-
guntar a l'Ángel Alonso, què
era el que l'atreia tant d'aques-
ta novel.la fins a un punt quasi
obsessiu; la seva resposta: "un
intent d'entendre la dona". I
després de viatjar a través de
la preciosa adaptació que ha
fet de l'immens text de
Flaubert, jo diria que, si no ha
entès la complexitat que mou
l'ànima d'aquesta dona tan
actual, ho dissimula molt bé. 
ME: En què comuniques
millor? Amb la mirada o la veu?
BF: La veu de vegades fa
trampes, fins i tot quan no
volem, però també pot ser una
gran arma. La mirada no
enganya, però de tant en tant
s'amaga… Tot té el seu què.
ME: A l'hora de fer-te invisible
que prefereixes: paraigües,
tovallola o llençol?
BF: Crec que tapar-se seria
poc efectiu per desaparèixer.
ME: A l'hora d'interpretar que
prefereixes: una llàgrima, un
somriure o un sospir?
BF: Els tres junts prometen… 

Isabel Carrasco

FOTO: PACO NAVARRO
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ESPORTS

L’Ascó va perdre diumenge
en el darrer partit del campio-
nat, el que celebrava el títol de
campió. Una derrota anecdòti-
ca contra el Santfeliuenc (0-1).
L’atenció del club ja es centra-
va en el dilluns, en el sorteig de
les eliminatòries d’ascens. I en

directe a Canal TE, a MINUT
91, es va rebre la informació
de que el rival era el Jumilla,
campió de Múrcia. Un equip
que va estar una temporada a
la Segona B i que disputat cinc
promocions d’ascens. Un rival
fort en defensa, el menys gole-

jat. Serà el rival demà dissabte
al Municipal d’Ascó (20 h). La
il.lusió d’un equip, una directi-
va, una afició, un poble, u terri-
tori es concentrarà al munici-
pal de la pobla ció de la Ribera
per una fita històrica i que no
estem habituats a veure a les

Terres de l’Ebre. Una gran fes-
ta. I gran ambient. “Ara ens co-
mencem a adonar d’on hem
arribat”, deia German Inglès,
segon entrenador de l’Ascó. I
que es pot fer més història. 
Les entrades 

Ascó-Jumilla, la il.lusió del campió
DEMÀ DISSABTE, 20 HORES

Partit d’anada per a pujar a la Segona B
S’acaba la campanya

electoral per les munici-
pals. Han estat dies de de-
bat i sobre tot de moltes
propostes. Serà un diu-
menge d’urnes. De canvis
obligats en municipis en
els que els alcaldes no se-
gueixen. I també marcaran
la possibilitat de pactes
que poden canviar la vida
política en les localitats en
les que es poden produir.
De totes formes, per a ju-
gadors, tècnics i aficio-
nats de segons quins
equips, les eleccions de
diumenge no tenen tanta
importància com el partit
que disputarà el seu equip
en el que s’hi juga l’ascens
o el descens. Es així. 
Recordo Albert Lizaso

tècnic del Móra la Nova, fa
unes setmanes, al progra-
ma Minut 91, de Canal Te-
rres de l’Ebre, va manifes-
tar que quan arribaven les
eleccions a la Federació,
els candidats per optar-hi
a la presidència visitaven

els clubs i
feien pro-
postes i
més pro-
postes i es
mostraven propers als
clubs, per estar al seu
costat.
Després, deia Lizaso,

una vegada han passat les
eleccions, “tens un proble-
ma i la Federació no està
del tot al costat dels
equips”.
Es una opinió la de Liza-

so que comparteixen al-
tres directius i també
clubs. Jo no sé si és exac-
tament així però podria
ser una manifestació del
desànim o desil.lusió que
es viu actualment davant
de les promeses i de la
transparència que tant es
predica. 
Aquests dies han hagut

molts moviments dema-
nant el vot. 
La setmana vinent, se-

gurament, ja no n’hi hau-
ran. 

Eleccions

És el partit d’anada. En el cas de guanyar l’eliminatòria,
l’Ascó pujaria a Segona B. 

Partit d’anada

Per la temporada propera. Ahir es va fer oficial

Nando Crespo, nou tècnic
UE RAPITENCA

Nando Crespo és el nou
tècnic de la Rapitenca, per la
temporada vinent. Era un ru-
mor que havíem avançat des
de Més Ebre i que ahir ja es
va fer oficial. 
D’aquesta manera, es des-

vetlla la incògnita i el tècnic
ha arribat a un acord amb la
directiva que presideix Ra-
mon Muñoz. Crespo admetia
estar “il.lusionat i molt satis-
fet per l’interés que ha mos-
trat un club com la Rapitenca
en poder-me fitxar. Així ma-
teix, molt responsabilitzat en
respondre a l’altura d’aquest
interès”. 
D’altra banda, la Rapitenca

va guanyar dissabte el Vila-
decans (2-1), assolint la ter-
cera victòria seguida i refer-
mant la quarta plaça. Bona
temporada la de l’equip de
Delfin, tècnic que està tan-
cant-la amb molt bona nota,
deixant el llistó molt alt. 
La Rapitenca, amb baixes

com Raül o Borrull, i amb ju-

venils a la convocatòria, visi-
ta demà el Torredembarra. 

La Rapitenca, quarta a la
taula, visita demà el
Torredembarra

Proper rival

Descobriment d’una placa a l’estadi de la capital del Montsià

Homenatge a Joaquin Fibla Maigí

CF AMPOSTA

El diumenge 17 de maig
mitja abans del començament
del partit entre el CF Amposta
i el CE El Catllar, al Camp Mu-
nicipal de Futbol, es va fer un
acte d’homenatge a Joaquin
Fibla Maigí (qepe), amb el des-
cobriment d’una placa com-
memorativa a l’estadi munici-
pal. Va ser un acte organitzat

per l’àrea d’esports de l’Ajun-
tament d’Amposta com a re-
coneixement a la feina i els
molts anys de dedicació de
Joaquin Fibla. La família va
ser-hi present en un emotiu
acte. 
Posteriorment, l’Amposta,

ja acomodat després d’una
segona volta per emmarcar,

va perdre contra el Catllar (1-
2). En la jornada vinent, diu-
menge, l’Amposta tornarà a
jugar a casa, contra el Sant-
boià, segon classificat.

Teixidó continua
Teixidó, que ha fet una tem-

porada d’escàndol amb l’Am-
posta, continuarà entrenant

l’equip la temporada vinent.
Ahir  es va confirmar. 

Teixidó continuarà
entrenant l’Amposta, la

lliga vinent.

Renovació

L’Ascó va rebre el passadís de campió, diumenge passat.
IRIS SOLÀ
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Baixen de Segona a Tercera catalana quatre equips que
ja estan definits. Però el descens del Torreforta genera una
compensació. I per això la cinquena plaça per baix és peri-
llosa. Cal aclarir que no tindria efecte de descens si el Je-
sús i Maria guanya la promoció i puja a Primera catalana.
Però amb això, a hores d’ara, no es pot comptar. El Camar-
les, tot i la seua gran victòria a Valls, diumenge, segueix
ocupant-la i no depèn només d’ell per evitar-la. El triomf del
Cambrils a Bítem li ha donat la vida. L’objectiu prioritari del

Reus, club que absorvirà el Cambrils en un any, és mante-
nir la categoria. L’Ampolla, per la seua part, té avantatge
de punts però encara està immers en aquesta lluita. Diu-
menge va perdonar a SP i SP on va empatar. I és qui ho té
millor perquè depèn d’ella però ha de confirmar-ho. L’Ampo-
lla rep diumenge el Tortosa i acaba al camp del R. Bítem.
El Cambrils rebrà demà el Jesús i Maria i acaba a Deltebre.
I el Camarles rebrà diumenge el SP i SP i tanca la lliga a
Tortosa. 

El perill de la cinquena plaça per baix

AMPOLLA, CAMBRILS I CAMARLES LLUITARAN PER EVITAR-LA

La tarda de Javi Asín
VA FER ELS QUATRE GOLS (4-0)

El Tortosa va golejar la Canonja en una tarda d’inspiració de Javi
Asín, jugador que va fer els 4 gols. Es el destacat de la jornada (ve-
geu plana 17). Va ser la tarda de Javi Asín. La Canonja no va que-
dar del tot d’acord amb l’arbitratge. 
D’altra banda, dels equips ebrencs, comentar que l’Alcanar guan-

yava 0-4 al camp del Roda (Adrià -2-, Romero i Raul Vates). Al minut
70, el resultat era 0-4. Però els locals van empatar  (4-4). El Gande-
sa, en un partit molt obert i interessant, va guanyar el Catalònia en
el derbi, amb gol de Pol (1-0).   

A falta de dues jornades, es
pot dir que el R. Bítem ha fet
una gran temporada. Tot i per-
dre diumenge passat contra el
Cambrils (0-3), està a un punt
de confirmar la tercera plaça.
Un equip que ha sabut gestio-
nar els seus recursos, conside-
rant que ha tingut opcions de
lluitar per la promoció fins a
manca de tres partits, quan da-

vant han estat dos ‘monstres’
com el Vila-seca i el Jesús i Ma-
ria.
Malgrat això i l’interès de la di-
rectiva en què renovés,  el tèc-
nic Sergi Navarro ha decidit no
seguir: “el motiu principal és
que crec que la meua etapa ha
acabat. Hem assolit uns resul-
tats que penso que han estat
molt bons gràcies a la implica-

ció i motivació dels jugadors. I
no és que no em vegi capacitat
per seguir, però els objectius
els hem complert i ara ja tant
pels jugadors com per mi no
seria fàcil tornar a aconseguir
un nivell de motivació com el
que hem tingut. Ho faig pen-
sant amb el bé de l’equip”. Na-
varro volia destacar “a la UE R.
Bítem, un club modèlic en el

que he treballat molt agust. La
gent que forma aquest club és
fantàstica. I m’emporto un gran

record d’uns anys que han es-
tat sensacionals”. El tècnic,
que ha sonat com una possibi-
litat per a la Rapitenca i també
per a l’Amposta, si no contiua
Teixidó, aclareix que “a hores
d’ara, de forma seriosa, no he
tingut cap proposta. Si arriba i
m’il.lusiona i és motivant, l’estu-
diaré”. Nacho Pérez apunta a
ser el nou tècnic del R. Bítem. 

Sergi Navarro no continuarà al R. Bítem

MÉS EBRE JA VA ANUNCIAR-HO LA SETMANA PASSADA

Poques vegades succeeix
que tres germans juguen en
un mateix equip. No és fàcil.
Però la nissaga dels Pardo,
de Sant Jaume, ho han acon-
seguit al CD la Cava. Marc,
Roger i Arnau, de 25, 19 i
15 anys. 
“No hi han paraules per a

descriure el significat de ju-
gar els 3 junts. Per la di-
ferència d'edat, del gran al
menut, era una cosa que pa-
reixa impossible”, diu Roger.
Marc, format al Sant Jau-

me, va fitxar per l'Ebre Esco-
la, quan era infantil. Va pas-

sar al cadet de primer any
del Tortosa de Divisió d'Ho-
nor amb Guillermo Camare-
ro, i cadet de segon i els 3
anys de juvenil, va estar a
l’Amposta. Sent juvenil de
2on any va debutar a Terce-
ra divisió i va marcar en el
debut, amb Jordi Fabregat
d’entrenador. Quan va aca-
bar de juvenil, a la pretempo-
rada en l'Amposta, es va le-
sionar sense poder fer-la.
Després va fitxar a l'Aldeana,
al següent any al Roquetenc
de Guillermo Camarero,
Sany Jaume i a la Cava, on

juga ara.  Per la seua part,
Roger va començar a Sant
Jaume i sent aleví de segon
any va fitxar per l'Amposta
fins a cadet de 2n, quan va
anar al de la Rapitenca. Va
acabar al juvenil de la Cava
la passada temporada pujant
a Preferent i actualment,
continua a la Cava.
El petit, Arnau, també va

formar-se al Sant Jaume i a
sent aleví de segon any va
fitxar per la Rapitenca, els 2
anys d'infantil va jugar amb
l’Amposta marcant (30 i 37
gols les dos temporades).

Com a cadet, va fitxar amb
la cava i va pujar a Preferent.
I actualment juga al cadet de
Preferent de la Cava. Va de-
butar en partit oficial de lliga
a Segona catalana en 15
anys, fa 2 setmanes, contra
el Jesús Catalònia.
La nissaga dels Pardo. Fa

uns mesos informàvem de la
família ulldeconenca en la
que tots els fills estaven ju-
gant als planters del CF Ull-
decona. Els Pardo han coin-
cidit tot tres al primer equip.
Són una família en un mateix
equip de futbol. 

Una família en un equip de futbol
Els tres germans Pardo, de Sant Jaume, han coincidit al primer equip de la Cava

MARC, ROGER I ARNAU TENEN 25, 19 I 15 ANYS

El Jesús i Maria torna 
a fer història

JUGARÀ LA PROMOCIÓ D’ASCENS A LA SEGONA CATALANA

A falta de confirmació
definitiva, Nacho Pérez
apunta a ser el nou

entrenador 
del club de Bítem.

Torna al club

Marc, Roger i Arnau Pardo, els tres germans

Francesc Fàbregas /El Travesser

Plantilla del Jesús i Maria.

El Jesús i Maria va guanyar el Deltebre i va confirmar la segona plaça (2-1). Fou un partit amb mé inicia-
tiva i ocasions locals però amb un Deltebre ben posat que va vendre cara la derrota, fent una imatge molt
digna, tot i que consumava el descens. Enric, porter que tornava a l’Aube, va ser el destacat amb una bri-
llant actuació. 
Teixidó va marcar l’1-0 però Toledo empatava per al Deltebre. A l’inici de la represa, Sebas va establir

el 2-1 que es va mantenir fins el final, amb incertesa perquè els locals no van sentenciar. Partit correcte i
celebració d’un Jesús i Maria que ha tornat a fer història. en 24 jornades, una derrota. Ha tornat a ser el
Chelsea ebrenc i, a més, en moments complicats, amb jugadors importants amb molesties, ha sabut so-
breposar-se i ha competit amb bons resultats. Un equip amb jugadors consolidats que ha sabut reflectir-
ho a la classificació. No sempre és fàcil i ments en una campanya en què s’ha trobat amb un Vilaseca que
ha estat més de rècord encara.
El Deltebre, per la seu part, ha viscut una temporada difícil, amb moltes baixes, amb jugadors que han

deixat l’equip durant l’any. Fou un premi pujar a Segona i ara cal recomposar-se i començar de zero en la
nova campanya, la propera, a Tercera catalana. 
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En la sèrie d'entrevistes que faig als jugadors "Megacracs", una de les pregun-
tes que faig és si prefereixen a un equip o un bon entrenador. Gran part d'ells
diuen que prefereixen a un bon equip. Jo penso que per molt bon equip que es
tingui sinó hi ha un bon entrenador, els resultats a final de temporada no són els
esperats i a més un bon entrenador pot treure més suc dels jugadors del que s'es-
perava. El Madrid gairebé totes les temporades té un equip per guanyar la lliga i
en les últimes set només ha guanyat un. Luis Enrique estava qüestionat i ja veuen,
el van mantenir i des del partit de la Reial Societat, que va asseure Messi, el Barça no ha ha parat
fins a aconseguir la lliga i és que de vegades als craks cal asseure'ls, perquè treguin el seu ego al
camp. Molts equips per sortir de la crisi cessen a un entrenador; al final els punts de mitjana acon-
seguits pel nou míster són els mateixos. Aquest estudi es va fer per cent entrenadors de Primera di-
visió. Aquesta setmana passada, al Remolins- Bitem, anunciava el seu mister Sergi Navarro, que no
continuava, tot i quedar tercer, va preferir que en la seva tercera temporada no cremar-se i no repe-
tir la mateixa doctrina al seu jugadors. Es molt digne. Prefereix quedar-se a l'atur, fer un any sabà-
tic i esperar per  properes temporades nous projectes. Els diré que jo ja sabia fa un mes la seva
marxa i ell va comunicar-ho dijous nit a la seva junta. Per a mi un secret és un secret. Sergi Navarro
porta dues temporades fent miracles; enguany a 13 punts del Tortosa que tenia un equip millor que
el Remolins- Bitem i que va deixar escapar a jugadors que avui triomfen amb Sergi. I és que cinc ju-
gadors de l'equip han donat doble rendiment de l’esperat i és que aquest entrenador, els estreny al
màxim, treu el 100% de cadascun i no para fins a aconseguir-ho encara que de vegades perdi els
nervis. El Remolins-Bítem és l'equip clàssic que encerta amb els entrenadors, ho ha fet amb Sergi,
tercer a la taula i amb Nacho quan va aconseguir l'ascens a la Preferent per primera vegada en la
història. Amb aquests dos entrenadors aquest equip ha estat guanyador nat. El Godall gairebé amb
la mateixa plantilla de Quarta catalana és l'equip revelació i líder a Tercera. Mèrit dels seus jugadors
però més del la seu mister Pau. Jesús i Maria, des del canvi d’entrenador, el tàndem David Torres i
José Mari en les ultimes 24 jornades només una derrota i aquesta per la minima al camp de la Ca-
va i de penal. Mentre va estar Nando al Tortosa, les possiblilitats perquè aconseguís la segona plaça
estaven intactes. Des que va marxar ell, l'equip va perdre gairebé cada setmana una posició i va em-
pitjorar en joc. Els podria demostar milers d'exemples com a referència, aquests del futbol ebrenc:
del Remolins-Bitem, amb Sergi i Nacho, Pau del Godall, Nando delTortosa i el tàndem de Jose Maria
i David. Els entrenadors bons són tan fonamentals com una bona plantilla i, de vegades, un equip té
una bona plantila i amb un entrenador de mig nivell pot ser una gran decepció.

JESÚS   I MARIA, I ARA QUÈ?. En les últimes sis temporades, aquest equip ha aconseguit dos
ascensos, el de segona catalana 2008/2009, el de la Primera 2012/2013 quan van fer-lo amb 72
punts, els mateixos que tenen ara a falta de dues jornades. Si aconsegueixen guanyar la promoció
serà el tercer ascens. Cap equip ebrenc té aquesta ràtio en aquestes últimes 6 campanyes. Felici-
tats al tàndem d'entrenadors José Mari i David, directiva, jugadors i la seva afició. Els equips que li
podrien tocar: Camprodon, Guíxols, Abadessenc, Ripollet, Suburense, un Bellvitge, Sant Pere o Alpi-
cat. La pregunta del milió. Fitxarà Teixidó de mister.

NANDO, HAURÀ DE CANVIAR EL XIP. Ho vaig anunciar i així ha estat. Nando ja és nou mís-
ter de la Rapitenca. El futur de la Rapitenca passa cada vegada pel planter i aquest any es notarà.
Només hi haurà un fitxatge de més de 25 anys; les altes seran poques i de gent jove. Pujaran diver-
sos juvenils. Baixes, també poques. El míster Nando, que en el Tortosa ell decidia els fitxatges, aquí
serà el contrari. Qui tallarà el bacallà és l'alma mater, Fernando Garcia, que només té una obsessió:
pujar a la Rapitenca amb el 80% de jugadors de la casa. Nando haura de canviar de xip, en la seva
primera etapa al Tortosa li van marxar diversos jugadors al Remolins-Bítem, que han triomfat, entre
ells Àngel i la passada temporada va fitxar a jugadors de 30 anys: Povill, Manolo Puig, Kazu...i això
a la Rapitenca mai ocorrerà. Aixi mateix, cal dir que Nando també va apostar per gent jove. Nando
es podria portar a tres dels seus ajudants Fernando Garcia, un entrenador de porters i una fisio. Va-
ja, ni que fos un equip de Primera divisió. Al Tortosa tenia la pressió de l'ascens aquí només en té
una: cuidar els joves i ells que tinguin tanta prioritat com els més veterans en l'onze bàsic de tota la
Temporada
ASCÓ, PROMOCIÓ: ÉS QÜESTIÓ DE BONS VINS. En pocs dies sabrem si l’Ascó serà nou

equip de Segona divisió B. El Jumilla de Múrcia, que ha disputat cinc promocions a Segona divisió
B, serà una trampa a la tornada. El seu porter és el ‘Zamora’ de la seva categoria. El futbol murcià
és d'inferior qualitat que Catalunya però es gasten molts diners en aquesta categoria en fitxatges.
Es dóna la casualitat que l’Ascó està envoltat del Priorat, de la Terra Alta, de bons vins, i Jumilla tam-
bé és terra de vins. Parlo amb el president i em va dir que volen ascendir, no renunciarem: "volem
posar el nom de Terres de l'Ebre i Ascó, a Catalunya i a tot l’Estat", em va comentar. Jo només dic
una cosa: si el Llagostera està a la Segona divisió, per què no l’Ascó?. Sort Ascó.
MIRACLE CAPERA. Jo sabia que salvaria a Ametlla. Capera és home de fe, diumenge va guan-

yar a l’Aldeana i va acabar jugant amb cinc juvenils. Porta una segona volta imbatut en el seu camp,
miracle Capera el d'aquesta temporada a Ametlla.

TERCERA CATALANA - ÚLTIMA JORNADA. ELS CLUBS I LA FEDERACIÓ NO ES POSEN
D'ACORD - Tots els partits de la Tercera catalana, de la última jornada, es jugaran a les 17 hores,
menys els equips del grup que no estiguin implicats amb descensos i ascensos es posin d'acord per
jugar a una altra hora. No seria millor jugar a les 18 hores? Molts clubs ho han sol·licitat. Aquesta
setmana en cinc partits es jugarà a les 18 hores. És normal. Fa molta calor.  Dos clubs ja s'han po-
sat d'acord cada quinze minuts per parar per beure aigua encara que no tinguin permís de l'àrbitre...

ROQUETENC, NOUS AIRES. El club no passa per bons moments pel que fa a instal·lacions, fut-
bol base, el primer equip....per aquest motiu, 15 persones volen entrar al Roquetenc per donar-li un
altre aire, entre elles exjugadors i alguns integrants de l'equip filial, més pares del futbol base. Ara
falta el més un important: que un geni agafi la presidència, amb idees innovadores. Aquest club histò-
ric donarà que parlar la propera temporada.

Què és millor, un bon equip o un bon entrenador?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

SEGONA CATALANA - VISCA EL GOL. Vilaseca no perdona. Al minut 41, ja guanyava 0-5 al camp
de la Cava que està travessant un gran estat de forma. El líder porta tretze jornades marcant i com a
mínim dos gols. I en quatre jornades n’ha fet 33: al Tancat, Camarles, Deltebre i La Cava. Si el Remolins-
Bítem s'hagués estat jugant alguna cosa no hagués perdut contra el Cambrils equip aquest que el volen
salvar el Reus i que porta 7 victòries en aquesta segona volta. El Camarles, tot i guanyar els dos partits
que falten, pot baixar. Dependria que el Jesús i Maria guanyi a Cambrils i el Camarles guanyi última jor-
nada a Tortosa. Visca el futbol i el gol. L’Alcanar guanyava 0-4 a Roda i va empatar. L’Ampolla porta qua-
tre jornades sense perdre però no té un calendari fàcil: Tortosa i R-Bítem. Curiós el Jesús i Maria ha de
fer dos favors: ascendir a la promoció i guanyar a Cambrils.

TERCERA CATALANA - EL MEU PRONÒSTIC: CAMPIÓ ULLDECONA I SUBCAMPIÓ, FLIX. Per
què serà campió l'Ulldecona? Per tres coses, primer pel seu centenari. Segon perquè l'alcadia d'aques-
ta ciutat ho vol o sigui, decret llei, i tercer perquè ho intueixo jo. El negatiu és que el gol average amb el
Flix el té en contra. Aquest és el meu pronòstic: perdrà el Godall davant del Santa Bàrbara, Ulldecona
guanyarà els dos partits que li queden, tots dos a casa, amb Perelló i Horta. Però espai que el seu punt
fort no és el seu terreny; set equips han puntuat. Al Flix li queden dos plats forts: demà al camp del Ro-
quetenc, equip que porta sis jornades invicte al seu feu. I Marc Alegre porta tres jornades marcant. Però
el Flix acumula 11 jornades guanyant i algun dia aquest rècord es pot trencar. Demà pot perdre o empa-
tar. Crec que aquesta setmana, Godall, Flix o Godall, un dels tres fallarà o potser 2. Cap dels tres equips
que opten per l'ascens van fallar en la jornada passada: Godall, Flix i Ulldecona (marcant a l’últim minut)
mentre que l’Aldeana va tenir la seva última oportunitat i va perdre en Ametlla. El que està en caiguda lliu-
re des del partit del Batea és el Santa Bàrbara, zero punts en quatre partits. L'equivocació de deixar el
camp l'han pagada cara en les següents tres jornades i en la propera jugaran al camp de la Galera per
estar clausurat el seu terreny per incidents al final del partit del Flix. No seria millor jugar a La Sénia o Ull-
decona?. Salvat Campredó i gairebé Horta i Ametlla (li cal un punt). Ara només només falta definir si bai-
xarà Pinell o Ginestar i en la última jornada: Flix-Pinell, un es juga l'ascens i l’altre el descens. Déu n’hi do.
HI HA GENT QUE ÉS OPTIMISTA. El mister del Vilalba jugarà la Copa Catalunya contra la Martinen-

ca (Alt Penedès). Anirà a guanyar el partit i també a fer turisme. El mister Robet Avinyó m’ha dit clar i
amb la ironia que el caracteritza:  “nosaltres som favorits fins la final. Allí perdrem contra el Barça, segu-
rament”. 

TERCERA CATALANA

El Campredó, signant una segona
volta extraordinària, va confirmar
la permanència (hi hagi o no com-
pensació) dissabte guanyant el
Roquetenc. Meritòria trajectòria
per un equip que ha fet història.
Fidel, gran fitxatge, va fer dos gols
a la primera meitat. El Roquetenc
reaccionaria a la represa i Alegre
faria el 2-1. Final d’infart però els
punts es van quedar a casa. 

Al final, l’Ulldecona, amb gol de
Santi, va guanyar i manté opcions
d’ascens. La primera meitat fou dels
ulldeconencs, que es van avançar
amb gol de Saül. L’Alcanar es va
quedar amb deu. Però a la represa
va reaccionar. Va empatar,
l’Ulldecona es va quedar amb 10, i
va tenir opcions, amb gol anulat
inclòs. No va marcar i Santi va fer-ho
al 90. Els locals, limitats d’efectius,
estan en zona de descens. 

ALCANAR-ULLDECONA 1-2

El Corbera, després d’unes jornades
un xic irregulars, va acabar amb
bones sensacions el partit, dins
d’una gran temporada. Va haver de
remuntar el gol de Jaume en una
segona part més intensa. Oscar
Gilabert i un destacat Robert Costa
van fer els gols. El Corbera puja posi-
cions. El Santa, amb 4 derrotes i
després del partit de Batea, es dis-
tancia de les primeres places.

Ginestar i Pinell es jugaven opcions
de salvació. Els visitants van
començar bé però fou Bernat qui
va marcar per al Ginestar. Els locals
van tenir més opcions i a la repre-
sa, Aleix va fer dos gols. Reacció
pinellana al final amb gols de
Redouane i Jelti. I opció per empa-
tar. El Ginestar queda fora del des-
cens directe. Ara hi està el Pinell.

El Godall va guanyar la Séni i està
més prop de fer història. Depèn
d’ell. Contra la Sénia, en el derbi
del ‘morbo’ per la presència de
seniencs al conjunt godallenc, els
visitants van estar millor al primer
temps, fent Amado el 0-1. El
Godall va fallar un penal. A la
represa, penal i expulsió de Rai. El
Godall va empatar i acabaria
remuntant abm gol de Zaragoza.  

GODALL-LA SÉNIA 2-1

El Flix no va fallar en el seu partit con-
tra el cuer, el Sant Jaume. Els de
Rius van decidir als 20 minuts amb
els gols de Gio i d’Oleguer. El partit,
posteriorment, va entrar en una fase
travada amb més ocasions locals
però també amb un Sant Jaume que
va intentar-ho. A la represa, Pol va
marcar el 3-0. El Flix, amb onze victò-
ries seguides, és segon, a un punt
del líder. Queden dues finals. 

FLIX-S. JAUME 3-0

L’Horta ja està salvat del descens direc-
te i ara únicament li mancaria un punt
per evitar també qualsevol implicació
per si hi hagués compensació. Davant
del Perelló, com el dia de l’Alcanar,
l’Horta va estar ben posat i va oferir la
seua milor versió avançant-se amb dos
gols de Marc Baiges El Perelló entraria
en el partit amb el 2-1, però els gols
d’Esmel i d’Ernest sentenciarien per als
locals. Mohe va fer el 42.

L’Ametlla va fer un gran pas per la per-
manència mentre que l’Aldeana s’allun-
ya de les dues primeres places. Els
aldeans van estar millor al primer
temps quan van tenir més oportunitats.
Però la Cala va reaccionar a la represa
i va ser efectiva amb un gran Pepe,
dos gols. Sam va fer l’altre. Carlos va
marcar el 3-1. Final amb tensió i nervis. 

El Móra la N., amb les dues darreres
victòries a casa, tanca una molt bona
temporada. El Batea, més irregular
darrerament, no va encertar en les oca-
sions i no va refer-se al 2-0, d’Edu Llop.
Jordan va fer l’1-0. Partit jugat a
Benissanet, per les obres al camp mora-
novenc. 

El Godall, més prop Onzena victòria seguida L’Ulldecona manté opcions

CORBERA-S. BÀRBARA 2-1

Sensacions diferents

GINESTAR-PINELL 3-2

Permanència en joc
CAMPREDÓ-ROQUETENC 2-1

Salvats

HORTA-PERELLÓ 4-2

Salvat del descens directe

AMETLLA-ALDEANA 3-1

Més prop M NOVA-BATEA 2-0

Bona temporada

-L’Ulldecona-Horta es juga 
diumenge a le 11.30 h.

-Queda per decidir el títol i la
promoció: Godall visita el Santa
Bàrbara i rep el Sant Jaume. El
Flix visita el Roquetenc i rebrà

el Pinell. L’Ulldecona rep
l’Horta i el Perelló. Per baix,
l’Ametlla té avantatge però
encara està implicat amb
Ginestar, Pinell i Alcanar. 

TANCAMENT DEL CAMP 

Després del partit S. Bàrbara-Flix, l’àrbitre va rebre una patada, segons l’acta.
Tancament d’un partit. El superderbi de diumenge, en el que el Godall depèn d’ell
per mantenir-se líder i poder ser campió (rebrà el Sant Jaume en la última jorna-
da), la junta del Santa ha decidit disputar-lo a la Galera.
Proposta. La Federació ha proposat per decidir en assemblea que la tempora-
da propera, de Tercera baixin dos equips i que de Quarta en pugen dos.  

S. Bàrbara-Godall, a la Galera (18h)
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Enric (Deltebre)

Silva (Rapitenca)       C. Herrero (J. i Maria)       

Calsina (Amposta)    Toledo (Deltebre)            
Sergi Bel (R. Bítem) 

Isaac (Catalònia)     Soriano (Gandesa) 
Manel Sol (Ampolla)   Pau Sansaloni (Camarles)  

Javi Asin (Tortosa)

Fidel (Campredó)     Roberto (Ulldecona)

Marc Baiges (Horta)     Pepe (l’Ametlla)

Llore (Flix)  Robert Costa (Corbera)

Jordan (Móra Nova)   Navarrete (Ginestar)          
Sergi Segarra (Perelló)    Otero (Roquetenc)

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

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

EQUIP %
D.

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

18
14
13
13
13
12
12
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5
5
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: Camarles B

El Camarles B va quedar l’últim classificat de la Quarta catalana i, per tant, darrer equip ebrenc
dels 46 que hi ha en competició. Però per a mi el número u en esportivitat i entrega. El diumen-
ge es van presentar al camp del Olimpic, amb 11 jugadors, tres d'ells lesionats i sense porter,
els van fer 8 gols però almenys han estat competitius i han disputat tots els partits. Digne de
destacar.

Top secret
TEIXIDÓ CONTINUARÀ A L’AMPOSTA.

Les conversacions semblaven encallades.
Però s’han desencallat. Teixidó continuarà. De
Teixidó només n'hi ha un en aquestes terres i
mereixia ser renovat si o si. Vaig dir que po-
dria fitxar pel Jesus i Maria i allí les portes les
té obertes. Però el tècnic i el club han arrbat
a una entesa i el mister seguirà dirigint el pri-
mer equip del CF Amposta, una temporada
més. 
R-BÍTEM, NACHO MÀXIM FAVORIT. El més

segur és que alguna de les seves figures sigui
temptada per altres equip ebrencs per la gran
temporada que han fet. Cinc són els candidats a
la banqueta del R. Bítem i un màxim favorit: Na-
cho que ja va estar en una etapa anterior en
aquest club fent un futbol de molt caché. Aquest
equip va celebrar el divendres nit un sopar en ho-
menatge a l'entrenador Sergi. En aquest equip
tenen una economia que mira cada euro, el club
no pagava el sopar. Cada jugador pagava 15 eu-
ros i Àlvaro i Joaquim Roda van ser convidats.

JAVI ASIN (TORTOSA)

No ha estat una bona segona volta del Tortosa, més
bé al contrari. Però Javi Asín, jugador amb classe i
ben dotat tècnicament, tot i que, com l’equip, ha
estat intermitent, diumenge va explotar amb una

actuació memorable. Cal destacar-lo. Va fer 4 gols. 

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

83
67
55
48
48
36
34
32
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
51
44
41
41
35
23
22
19
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

68
52
51
37
28
24
24
23
22
21
19

P

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

83
75
39
33
32
32
29
24
24
23
21

P

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

54
53
51
49
40
37
35
35
19
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

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

81
58
51
38
30
28
25
22
19
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Felipe
Samu
Abraham Navarro
Quim Esteban
Leo Sosa
Joseph Ongola

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

P.

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

55
55
46
46
34
32
31
30
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
Albert Torres
Ivan Gonzalez
José Mari  
Mauri Ulla
Raül Gonzalez
Ferreres
Alberto Cuenca
Julio Pardo

80
75
54
36
36
33
33
25
16
10
10

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
Jaime
Mario
Narcís Franch
Roger Santaella
Oscar Ruibal
Xexu

78
41
40
38
34
31
29
27
27
25
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

108
92
37
30
29
22
22
19
19
17
14

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

74
58
40
39
37
36
31
27
23
19
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

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

68
66
58
51
33
32
29
22
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
Pau Valmany
Albert Arnau
Aleix Salvadó
Pere Bosqued
Carles Dàker
Josep Vilanova

46
44
39
35
32
26
25
24
24
21
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

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

74
57
46
42
40
33
25
15
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Àlex Clua
David Pena
Magi Andreu
Marc Andreu
Mohedano
Robert Sánchez
David Flox
Marc Marti
Ramon Grau
Jordi Gilabert

81
78
66
61
38
36
29
16
12
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

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

68
52
44
44
35
28
22
22
20
20
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
Nº P.

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

115
85
45
41
37
31
21
17
13
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ST JAUME
Nº P. JUGADORNº

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

72
66
53
45
40
38
35
30
27
25
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº P.

Eizaguirre, el més regular de l’Ascó. Un 
jugador que ha anat de menys a més i que ha

acabat marcant distàncies. 

JUGADORNº
Cristian Diaz
Marc Alegre
Aleix Chavarria
Ivan Arasa
Josep Otero
Llorenç Castell
Sthefan
David Cid
Jordi Valls
Robert Pujol
Ramon Castells

59
48
43
36
34
33
28
25
25
23
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De La Torre
Ximo Marti
Adelasiz
Jordi Roda
José Mulet
Xavier Arasa
Francesc Millan
Raül Gilabert
Porcar

90
79
66
46
39
24
21
14
13
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº P.
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«»

Quan tenia dos anys, el
seu pare ja li ensenyava
les portades del diari
Sport. És l'ànima actual
del Camarles, però
abans va estar jugant a
la Tercera divisió amb la
Rapitenca on era el
segon capità. I també
havia brillat al Tortosa.
Jugador competitiu i de
gran qualitat, procedent
d’una família amb gran
tradicició futbolera. El
seu avi va jugar a
Primera divisió. El seu
pare també va ser fut-
bolista. I ell és el cor del
Camarles.

Pregunta: Parla’m de la
teua núvia?
Resposta: La coneixo de
fa dos anys, és diu Aïda,
juga a handbol a la lliga
catalana femenina amb el
CH Ascó i està cursant
dret a la URV. Ella sempre
em diu que hauria pogut
arribar més amunt en el
futbol.
P: Un vici?
R: Anar a prendre cafè
amb a els meus amics tots
els dies.
P: Quani on vas començar
a jugar a futbol?
R: Al meu carrer, de molt
petit, ens passàvem mol-
tes hores juntament amb
l'avui porter del Deltebre,
Enric. Als 6 anys vaig
començar a futbol base
del Camarles fins al meu
primer any d'aleví. El
segon any vaig fitxar per
l’aleví del C.D. Tortosa,
passant més tard per les
diferents categories del
futbol base. Fins que al
segon any, amb el juvenil
de lliga nacional, juguem a
l'annex del Miniestadi con-
tra el juvenil del FC
Barcelona. Quan ja estava
a l'autocar per tornar a
Tortosa, és va presentar
l'exjugador del Barça,
Antonio Olmo i em va cri-
dar perque volia parlar
amb mi i als meus pares
per ser el meu represen-
tant. Al partit següent vam
jugar contra el Nàstic al
municipal de Tortosa i tèc-
nics del Castelló em van
esperar després del partit
oferint-me fitxar per ells. El
meu pare els va dir que
havíen de parlar amb
Antonio Olmo. Foren reti-
cents a fer-ho, en principi.
Per fi van arribar a un
acord i vaig fitxar pel juve-
nil del CD Castelló. A final
de temporada, se m'ofe-
reix renovar pel Castelló;

però el meu representant,
l'inefable Sr.Olmo, trenca
els vincles amb el Castelló
per portar-me al FC
Barcelona C. Fins i tot em
parla del lloc de concentra-
ció de la pretemporada,
del pis on viure a
Barcelona. Passaven els
dies i em deien que esta-
ven negociant. Però al final
no atenien les nostres tru-
cades i ens assabentem
que l'empresa del Sr. Olmo
havia comès pressumpta-
ment un frau amb l'adquisi-
ció del Mataró, i mai vaig
saber-ne res més. El dis-
gust va ser terrible. Vaig
estar a punt de deixar-ho
tot. En aquest període, el
Tortosa s’assabenta que jo
estava sense equip i em va
proposar fitxar. I vaig debu-
tar a la Preferent al camp
de la Penya Barcelonista
Anguera, amb José Luis
Guerra d'entrenador. I vaig
estar durante cinc anys.
Uns anys complicats per la
inestabilitat que va poder
tenir el club; però la veritat
és que estic molt agraït pel
tracte de l'afició.
P: Allí coincideixes amb
Xavi Cid?.
R: Xavi em va donar molta
confiança i va apostar per
mi. Vaig estar molt a gust
amb ell. Té una gran per-
sonalitat i viu molt el futbol.
P: Fitxes per la U.E.
Rapitenca.
R: Volia fer un salt i vaig fit-
xar per la Rapitenca on
vaig estar 5 temporades,
coincidint amb entrena-
dors com Antoni Teixidó,
Jordi Fabregat i Santi
Palanca.
P: Diuen que Teixidó té mal
caràcter?
R: (riu). És un entrenador
impressionant i ha estat un
plaer haver après tant
d'ell. Cal conèixer-lo. Té
personalitat i li agrada que
els seus jugadors també la
tinguin i que siguin profes-
sionals. En el primer entre-
nament em disposava a
llençar un penal i em va dir:
"on vas”? T'hem fitxat per
pegar puntades no per
treure penals", És un crac,
ha estat molt important
per a la meva trajectòria
tant personal com esporti-
vament.
P: Vs decidir tornar als
teus orígens... 
R: Per motius laborals i
perquè s'estava desmem-
brant l'equip, amb la con-
cessió de moltes baixes,
vaig dceidir, molt al meu
pesar, la UE Rapitenca, i,

tot i comptant amb altres
propostes, decideixo tor-
nar a casa, també cansat
de llargs desplaçaments.
D’entrada, no em volien
donar la baixa a la
Rapitenca; vaig a
Camarles a l'entrenament
a dir que no podia fitxar i
Bartolo em diu: "ves a
casa, agafa la roba i vine a
entrenar". I el divendres
següent, després de diver-
ses converses, vaig poder
fitxar per l'equip del meu
poble. Sempre havia estat
el meu desig: acabar on
vaig començar. Ha estat
un orgull per al mi defensar
els colors de la UE
Rapitenca, on m'he sentit
molt estimat i valorat.
P: Tu ets el puto amo del
Camarles.
R: No ho crec; però qui em
coneix sap que sempre
m'he partit la cara, literal-
ment, als equips que he
estat, i ara encara més.
P: El teu joc és semblant
a...
R: El meu referent és Xavi

Hernandez, encara que a
els meues caràcterísti-
ques, salvant les distàn-
cies, són potser més sem-
blants a les de
Mascherano. Una barreja
dels meus 2 jugadors favo-
rits.
P: Què t'ha ensenyat més
el futbol?
R: A conèixer diferents
tipus de persones i a fer-te
més fort quan hi ha mals
moments, com un des-
cens, saber conviure amb
aquestes situacions com-
plicades; el futbol t’ajuda
per a la vida en general. Jo
sóc molt competitiu i no
m'agrada perdre, intento
donar-ho tot. He tingut la
sort d jugar amb grandís-
sims jugadors i fer moltís-
sims amics allà on he
estat. No els puc enumerar
per no deixar-me a algú.
P: Si et trobessis amb
Malú, la cantant, en un
ascensor i et fes un guinyo
amb l’ull..., li diries a la
teva núvia per si ella t’auto-
ritzés anar-hi...

R: No hi aniria, i no caldria
preguntar-li a la meua xico-
ta.
P: El partit més dur de la
teva vida?
R: En el meu primer any
amb la UE Rapitenca ens
jugàvem el descens contra
el Prat en l'última jornada
de lliga; amb un gran diluvi
a la Devesa. Si guanyàvem
ens salvàvem i vam empa-
tar 0-0. Vaig acabar reben-
tat física i moralment, va
ser molt dur.
P: La teua relació amb els
àrbitres? 
P: En deu anys d’amateur,
m'han expulsat unes sis
vegades. No sé si nosal-
tres els entenem a ells i
ells a nosaltres; la seva
tasca no és fàcil, però de
vegades haurien de posar-
se en la pell dels jugadors,
tot i que crec que el proble-
ma és que molts d'ells mai
han jugat a futbol. Si t’ex-
pliqués el que he arribat a
sentir entre àrbitres i
liniers amb el pinganillo
aquests anys a la Tercera
divisió, et sorprendries. 
P: Sou una família futbole-
ra total.
R: El meu avi Josep Bellés
que té 83 anys va jugar a
Primera divisió amb el CD
Condal, filial del F.C.
Barcelona,   arribant a dis-
putar amistosos amb
Kubala, Luis Suárez,
Ramallets, etc. També va
estar al At. Tetuan,
Tenerife, Recreativo de
Huelva, Reus, Tortosa,
Amposta i Camarles.
Abans em venia a veure
jugar; però amb el pas
dels anys ha deixat de
venir, perquè es posa molt
nerviós. El meu tio,
Gustavo Bellés, va jugar al
juvenil del FC Barcelona;   el
meu pare va jugar al futbol
base del Tortosa, i després
al Camarles, Jesús i Maria,
Jesús Catalònia, Alcanar,
Bítem i el Perelló. És un
fanàtic del futbol,   el viu
molt més que jo; abans
dels partits sempre em
dóna consells, i la veritat
és que he de reconèixer
que moltes coses de les
que m'ha dit, després suc-
ceeixen al camp. Ha arri-
bat anar sol amb el seu
cotxe particular a tots els
desplaçaments, des
d'Alacant fins a Figueres
per veure’m jugar.
P: Quatre jugadors en la
família: el teu avi, el teu
pare, el teu tio i tu. I per
quan veurem el cinquè fut-
bolista...?.

R: És aviat; la meva xicota
està acabant la carrera i
encara no té feina. Tot arri-
barà, a mi em fa molta
il·lusió. Tinc dos cosins
germans i el meu fillol que
juguen a futbol base i van
molt bé. Il.lusiona.
P: El teu tio José
Bertomeu, uns institució al
CF Camarles, no venia veu-
re't quan jugaves a la
UERapitenca?
R: (riu). El meu tio no té
temps per anar a veure
partits ja que el CF
Camarles li absorbeix tot,
dedica moltes hores per-
què tot funcioni. 
P: Un partit on vas plorar?
R: En el meu primer any de
juvenil amb el C.D. Tortosa
jugavem a casa contra el
F.C. Barcelona,   i vaig caure
de l'equip titular perquè
vaig arribar 10 minuts tard
a la concentració a causa
de que es celebrava la
volta ciclista a Catalunya i
la carretera de Camarles a
Tortosa estava tallada. I
l'entrenador em va posar a
la segona part. I també el
comentat abans contra el
Prat. 
P: Què canviaries del fut-
bol? 
R: L'àrbitre de la línia de
gol, que no serveix per a
res. Mai es mullen. 
P: Què prefereixes tenir un
bon entrenador o un bon
equip?
R: Un bon entrenador. Un
bon equip amb un mal
entrenador no funciona, i
un bon entrenador pot treu-
re el millor d'un equip no
tan bo.
P: Per acabar, una anècdo-
ta?
R: En el camp del desapa-
regut Polvoritense, jugant
amb el Tortosa, li van tirar
una cervesa sobre el cap
de l'entrenador José Luis
Guerra i després a mi
també em van tirar un
ampolla d'aigua que em va
donar de ple al cap. Vaig
caure a terra i l'àrbitre es
va acostar i em va dir: "Ho
he vist; però va, aixecat
que això s'acaba".

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: CRISTIAN BERTOMEU, JUGADOR CF CAMARLES

PROPERA SETMANA: 

ALEIX

6 «El meu avi va jugar a Primera divisió»
L’ÀNIMA DEL CAMARLES
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PRÒXIMA JORNADA  

Campió: Vilalba

Ascens a 3a: Vilalba,

Ascó B i Olimpic

RESULTATS

30a jornada 4a catalana 

Olimpic-Camarles 8-0

Ebre E-Bot 8-4

Tivenys-R Bítem    3-2

Aldeana-Xerta 4-2

la Galera-Benissanet    0-1

Catalònia-Ascó  3-2

Roquetenc-Vilalba  0-4

J i Maria-Arnes            1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba            30 94 35 72

2. Olimpic 94 28 68

3. Ascó 82 33 67

4. J i Maria 66 42 55

5. Catalònia 65 59 46

6. Roquetenc 54 44 46

7. Arnes 59 46 46

8. R. Bítem 44 47 39

9. Aldeana 55 77 38

10. Ebre Escola 52 68 36

11. Tivenys 73 101 32

12. Bot 59 81 32

13. la Galera 31 47 31

14. Benissanet 46 77 29

15. Xerta 52 99 24

16. Camarles 50 92 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

30a jornada

Cerdanyola-Fontsanta 2-3

S. Quirze-Palleja    0-2

Llerona-Santpedor   1-6

S. Gabriel-At Prat     2-0

Sabadell-Guineueta    4-0

La Roca-Bonaire   7-1

S. Eugenia-S Pere     1-5

Pardinyes-Tortosa E sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 92 45 68

2. Palleja 60 23 62

3. Cerdanyola 67 27 58

4. S. Gabriel 62 34 58

5. Sabadell 72 36 57

6. S Pere 81 44 55

7. Pardinyes 69 56 54

8. At Prat 74 44 49

9. Fontsanta 53 54 43

10. S. Eugenia 64 73 28

11. Tortosa Ebre 49 58 28

12. Guineueta 38 83 26

13. Santpedor 56 88 25

14. S. Quirze 36 80 20

15. Bonaire 40 85 19

16. Llerona 40 123 8

Femení. Preferent

COPA PRIMAVERA 
Grup1

R Bítem-Alcanar 1-6

Tortosa E descansa

Grup 2

Gandesa-Aldeana 4-1

Horta descansa

Grup 3

S. Bàrbara-Ginestar 9-1

Olimpic descansa

RESULTATS 

22a jornada 

Gandesa-J i Maria    5-0

Aldeana-Tortosa E    1-3

S. Jaume-Olimpic    1-3

Rem Bítem-Horta     1-5

S. Bàrbara-Alcanar      2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 143 15 56

2. S. Bàrbara 82 16 50

3. Horta 63 51 37

4. Olimpic 39 51 36

5. Tortosa E 61 30 35

6. Gandesa 48 30 32

7. Aldeana 36 26 28

8. Ginestar 44 61 18

9. Rem Bítem 23 69 12

10. S. Jaume 10 69 10

11. J i Maria 11 142 2

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: UE Aldeana

Ulldecona-Vinaròs

la Sénia-Canareu

Alcanar-Amposta

Perelló-Catalònia

Aldeana-Roquetenc

Tortosa-J i Maria

Rapitenca descansa

RESULTATS

25a jornada 

Aldeana-Ulldecona   7-0

Amposta-la Sénia     7-1

Catalònia-Alcanar  6-6

J i Maria-Rapitenca   3-2

Vinaròs-Tortosa   2-4

Canareu-Roquetenc  3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 93 25 66

2. Alcanar 105 43 60

3. Amposta 87 38 53

4. Rapitenca 67 42 47

5. Uldecona 58 60 40

6. Roquetenc 52 44 39

7. Tortosa 78 67 37

8. Catalònia 63 71 36

9. J i Maria 40 53 30

10. Perelló 45 68 28

11. la Sénia 60 87 26

12. Vinaròs 44 51 23

Veterans

«»

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Flix (18 h) 
diumenge 

Ginestar-Perelló (18h)
Pinell-Campredó (17.30h)
St. Jaume-Corbera (17h)
S. Bàrbara-Godall (18h)
la Sénia-M. Nova (18h)
Batea-Ametlla (17.30h)

Aldeana-Alcanar (16.30 h)
Ulldecona-Horta (11.30h)

RESULTATS

31a jornada, Tercera catalana  

Ginestar-Pinell 3-2

Campredó-Roquetenc2-1

Flix-St Jaume 3-0

Corbera-S Bàrbara 2-1

Godall-la Sénia 2-1

M Nova-Batea 2-0

Ametlla-Aldeana 2-1

Alcanar-Ulldecona 1-2

Horta-Perelló 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 32 78 45 61

2. Flix 32 63 43 60

3. Ulldecona 32 66 37 60

4. Corbera 32 65 42 56

5. Aldeana 32 67 38 55

6. S. Bàrbara 32 76 57 53

7. Batea 32 66 48 52

8. Roquetenc 32 62 42 51

9. Perelló 32 45 37 51

10. Móra Nova 32 42 36 46

11. la Sénia 32 60 53 45

12. Campredó 32 45 52 42

13. Horta 32 48 59 38

14. Ametlla 32 41 56 37

15. Ginestar 32 60 85 32

16. Pinell 32 45 67 31

17. Alcanar 32 36 72 28

18. S. Jaume 32 21117 11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-C Clar (16.30 h)
Tancat-Valls (17h)

Cambrils-J. i Maria (17h)
diumenge 

la Cava-Deltebre (16.30h)
Vilaseca-Roda (17h)

Alcanar-Gandesa (17h)
Camarles-SP i SP (17h)

Ampolla-Tortosa (16.30h)
Canonja-R Bítem (11.45 h)

RESULTATS

32a jornada, Segona catalana

La Cava-Vilaseca 1-7

Roda de Berà-Alcanar 4-4

Gandesa-Catalònia 1-0

C. Clar-Tancat 0-3

Valls-Camarles 1-2

SP i SP-Ampolla 1-1

Tortosa-Canonja 4-0

R. Bítem-Cambrils 0-3

J i Maria-Deltebre 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 32 99 21 82

2. J i Maria 32 73 30 72

3. R. Bítem 32 86 33 62

4. Gandesa 32 55 39 57

5. Canonja 32 57 41 56

6. La Cava 32 59 47 55

7. Tortosa 32 69 40 49

8. Roda Berà 32 51 45 48

9. Valls 32 48 43 47

10. Catalònia 32 44 44 44

11. Alcanar 32 62 48 44

12. Ampolla 32 42 48 39

13. Cambrils 32 40 63 38

14. Camarles 32 47 64 36

15. Tancat 32 37 96 26

16. Deltebre 32 28 74 24

17. SP I SP 32 29 86 20

18. Camp Clar 32 29 83 15

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va celebrar el títol
amb la seua afició,

diumenge. El partit va
acabar amb victòria del
Santfeliuenc (0-1). 

El nostre campió!
PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Ascó

Pormoció d’ascens: Ascó, Pobla, Europa i

Figueres:

Descens compensat:  Manlleu.

Baixen: Castelldefels, Martinenc i Vilassar.

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 38 21 9 8 61 34 72
2. P. Mafumet 38 20 9 9 54 30 69
3. Europa 38 19 11 8 53 32 68
4. Figueres 38 17 8 13 46 44 59
5. Vilafranca 38 17 8 13 57 56 59
6. Prat 38 15 14 9 49 34 59
7. Terrassa 38 16 11 11 56 42 59
9.  Rubí 38 14 12 12 47 40 54
10. Cerdanyola 38 12 13 13 44 49 49
11. Palamós 38 13 10 15 52 53 49
12. Peralada 38 13 10 15 41 50 49
13. Muntanyesa 38 13 9 16 41 40 48
14. Gavà 38 15 3 20 42 54 48
15. Sabadell 38 11 14 13 46 49 47
16. Santfeliuenc 38 12 11 15 41 48 47
17. Manlleu 38 11 12 15 51 54 45
18. Castelldefels 38 10 11 17 39 47 41
19. Martinenc 38 9 10 19 49 70 37
20. Vilassar 38 7 7 24 28 63 28

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Santboià (diu 17h)

Catllar-Lleida 

Juv 25 Seti.-Vilanova

Morell-Torreforta

Reddis-St. Ildefons

Torred.-Rapitenca (dis 16.30h

Viladecans-Mollerussa

Almacelles-Igualada

Tàrrega-Balaguer

RESULTATS

32a jornada, Primera catalana

Amposta-Catllar 1-2

Lleida-Juve 25 Seti. 0-0

Vilanova-Morell 4-5

Torreforta-Reddis 0-6

S. Ildefons-Torredemb. 1-3

Rapitenca-Viladecans 2-1

Mollerussa-Almacelles 0-2

Igualada-Tàrrega 2-1

Balaguer-Santboià 0-0

Primera catalana

Celebració: l’Ascó va celebrar el titol amb la seua afició.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 32 56 40 67

2. Santboià 32 67 31 64

3. Catllar 32 48 40 57

4. Rapitenca 32 47 46 50

5. Torredembarra 32 55 43 49

6. Amposta 32 55 46 47

7. S. Ildefons 32 49 41 47

8. Balaguer 32 42 35 46

9. Reddis 32 46 35 44

10. Lleida 32 31 43 43

11. Viladecans 32 46 42 43

12. Vilanova 32 42 44 43

13. Almacelles 32 39 49 38

14. Igualada 32 39 51 38

15. Tàrrega 32 31 36 36

16. Juve 25 Setie. 32 31 49 30

17. Mollerussa 32 34 59 25

18. Torreforta 32 43 81 19
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Ultramarató�  de les Terres
de l’Ebre, la Trencacims Pau� ls,
que es va disputar dissabte 16
de maig, va comptar amb me�s
de 300 participants i es consoli-
da en la seua tercera edició�.
Sebas Sá�nchez (Marato�n de

Crevillent) va ser el guanyador de
la Trencacims Pau� ls amb un
temps de 6:27:27. En categoria
femenina, Carme Tort (Arte�sbike)
va liderar des de l’inici la prova i
es va endur el troimf creuant la
meta a les 8:17:41. La novetat
d’aquesta edició va ser la cursa
de 23 kilòmetres amb 2000 me-
tres de desnivell positiu, prova
que anys enrere va formar part
de la Copa d’Espanya i que en-
guany, la organització de la Tren-
cacims ha volgut recuperar. Va
tindre una gran acollida amb prop
d’un centenar de corredors. Al-
bert Giné (Trail Roquetes) va ser
el més rap̀id en aquesta modali-
tat amb un temps de 2:27:55. En
categoria femenina, ho fou Xeǹia
Pallarès (Besttrail Race Team)
amb un temps de 3:19:09.s

Dissabte passat es disputava
en categoria prebenjamí, demà
serà en benjamí. “Des de l’orga-
nització del torneig Delta de l'E-
BRE ens agradaria agrair-vos la
vostra participació al V torneig
Delta de l'Ebre en categoria Pre-
Benjami,  i incidir amb el gran
ambient que hem tingut. Donar-
vos les gràcies pel bon compor-
tament de tots els nens i aficio-
nats i invitar-vos a participar en
futures edicions!

Dissabte passat va tenir lloc el primer tor-
neig Copa Valors en categoria patufets a la
ciutat de Tortosa. Els equips que van partici-
par vans ser nou: Roquetenc, Aldeana, Am-
posta, Tortosa, Gandesa, Ebre Escola Esporti-
va, Ampolla, Jesús Catalònia i Escola Delta. La
jornada, que va estar organitzada per Sports
Challenge, va voler transmetre la importància
dels valors en el futbol. Els directors del tor-
neig, David Vilanova i Albert Forcadell, apos-
ten per una línia de treball on esport i educa-
ció vagin lligats. Per això, a més de tenir en
compte el resultat es van realitzar activitats
com el tercer temps, mural de Copa Valors, la
targeta verda i valoració de l’actitud de l’afició
dels diferents equips. Segons la psicòloga esportiva, Mònica Vallés, la qual coordinava aquestes activitats: “el tercer
temps ha estat l’activitat on més s’ha pogut veure que per damunt de l’esport hi ha el valor del companyerisme, res-
pecte i amistat. Un dels moments més emocionants, on els jugadors dels dos equips han compartit un espai i han dei-
xat de banda la rivalitat”. Segons els organitzadors al llarg del dia van anar passant pel Pavelló Firal de Remolins unes
400 persones. Els assistents van mostrar curiositat per conèixer a fons totes les iniciatives que hi havia durant el tor-
neig. Durant la jornada i els dies  següents s’han rebut molts missatge de felicitacions, però no solament d’adults, sinó
que els protagonistes dels dia ens han deixat missatges com: “tota la família ens ho hem passat molt bé” o “el que
més m’ha agradat ha sigut jugar i que em treguin targeta verda”. Per tot això, David i Albert,  valoren l’activitat com a
positiva i comenten “ les sensacions que ens emporten de l’activitat fa que estiguem motivats per continuar amb aquest
projecte”.  Finalment, els directors del torneig volen donar les gràcies als equips que han format part de la “Copa Va-
lors” i als qui han fet possible que la jornada funciones de la millor manera,  especialment als voluntaris i a les empre-
ses col·laboradores. Resultats: COPA VALORS: CF AMPOSTA; MILLOR AFICIÓ: CF GANDESA; 1ER CLASSIFICAT: CD
TORTOSA; 2ON: CF AMPOLLA; 3ER: CF GANDESA i 4: CF CATALONIA.

Trencacims
Paüls

ULTRAMARATÓ

El Vilalba ha fet història. Es cam-
pió de la Quarta catalana després
de vèncer en la darrera jornada al
camp del Roquetenc B (0-4), gols
d’Àlex (2) i de John (2). El tècnic
Robert Avinyó està “molt satisfet
per aquesta fita històrica pel club,
mai havia estat campió. S’ha de
valorar la feina feta, sobre tot per
un equip que ha superat les adver-
sitats en forma de lesions que
vam tenir en un moment puntual
de la temporada. Agrair també el
suport de l’afició que sempre ens ha fet costat”. Robert deia que està molt agust a Vilalba i que espera-
va seguir, tot i que encara hi ha converses i s’ha de confirmar la seua renovació. Diumenge el matí, el
Vilalba visita la Martinenca (campió de Quarta de l’Alt Penedés), rival en la Copa Catalunya. 

El Vilalba és campió
4A. CATALANA. DIUMENGE JUGARÀ LA COPA, A LA MARTINENCAPATINATGE. DOS PRIMERS LLOCS: ELISA I NÚRIA

L’Aldea toca el cel
Aquest cap de setmana s’ha celebrat a l’Aldea el campionat terri-
torial de patinatge artístic en les categories juvenil, júnior i sènior.
El dissabte va tenir lloc l’execució del programa curt, mentre que
diumenge es decidiria la classificació final amb el programa lliu-
re, que ha acabat amb les patinadores aldeanes Elisa Tomàs i
Núria Gas a l’esgraó més alt del podi en les seves respectives
categories: juvenil i sènior. En la categoria juvenil, la segona clas-
sificada ha estat la patinadora del Club Patí Cambrils Alba Muñoz
i la tercera, la reusenca Gemma Bargalló. A més, hi ha hagut par-
ticipants que no han pogut pujar en aquest podi tan lluitat, però
que finalment s’han classificat per al campionat de Catalunya;
entre elles trobem a l’Ariadna Nadal, del Club Patinatge Artístic
Amposta 2010, i a la canareva Ester Rovira. D’altra banda, en la
categoria júnior, l’ampostina Judit Queralt també ha pogut fer un
quart lloc que li permet passar al català. En la modalitat masculi-
na els podis han estat per Carlos Galera del C.P. Valls i Sergi
Bonsoms del C.P. Calafell en categoria juvenil i júnior.

Copa Valors
Regularitat 4a

DISSABTE PASSAT

El pasat cap de setmana 16/17 de Maig va tenir lloc a Alcanar
el Campionat de la Copa Catalana de Twirling.
Hi van participar atletes del C.T. Els Alfacs, C.T. Amposta, C.T.
Alcanar, C.T. La Granadella Camarles i el C.T. Tortosa, en les
diferents modalitats del Twirling, Indivuduals, Parelles, Equips i
Grups. Es van realitzar més de 80 exercicis i la classificació final
per clubs va ser:
1er C.T. Tortosa; 2on C.T. Alfacs; 3er C.T. Alcanar; 4rt C.T.
Amposta; 5e C.T. La Granadella. Molts dels atletes participants
del Club Twirling Tortosa, estan seleccionats per la Selecció
Catalana de Twirling per participar al mes de Juliol al Europeu a
Irlanda. “Però abans tenim encara dues fites importants aqui a
Catalunya, el proper és el Campionat de Catalunya de Twirling
Base, a Lloret i el 6/7 de Juny i el Campionat de Catalunya el
20/21 Juny a Sant Jaume.

Campionat de Copa Catalana
TWILRING. A ALCANAR V Torneig

Delta de
l’Ebre

El Júnior A del CB Cantaires
Tortosa després de ser Campió
del seu grup s’ha classificat per
a les fases finals provincials. En
aquesta fase s'enfrontarà a el AE
Claret, CB Valls i el TGN. D’altra
banda el Cadet A guanyaria amb
molta contundència a l'AD Torre-
forta 62-80. D'aquesta manera
és classifica tercers per poder
disputar la Final a Quatre que és
realitzarà a la ciutat d'Amposta.
El clinic d’aquest cap de set-

mana, s’ha ajornat.

Club Bàsquet
Cantaires

DEMÀ DISSABTE. CATEGORIA BENJAMÍ. ORGANITZA L’ESCOLA DELTA

JUGADORNº
Gerard Betoret
Dani Badea
Aaron Casanova
Juan Cortes
Jorge Ricaurte
Dani Beltran
Jesse Pareja
Alex Curto

47
44
35
32
31
28
27
22

1
2
3
4
5
6
7
8

JESÚS I MARIA B
Nº P. JUGADORNº

Stan Alin Inonel
Miquel Tomas
Eric Sales
Reinaldo Rocha
Ferran Adell
Marc Fibla
Rafel Reverté
Gilabert

53
51
34
32
30
29
27
26

1
2
3
4
5
6
7
8

LA GALERA
Nº P.

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

86
46
41
37
32
28
21
16

1
2
3
4
5
6
7
8

OLIMPIC
Nº P. JUGADORNº

Pau Rius
Miquel Piñol
Alex Pallares
Jonatan Ruiz
Lander Vicente
Lluis Zaragoza
David Martinez
Cristan  Melero

61
53
28
28
27
27
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

R BITEM B
Nº P.

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

60
44
38
35
26
24
19
18

1
2
3
4
5
6
7
8

ROQUETENC B
Nº P. JUGADORNº

Robert Beltran
Izquiano
Juan Miguel
Rafael Adell
Pere Nacher
Jordi Sanz
Victor Bertomeu
Josep Folque

64
44
42
30
30
27
23
22

1
2
3
4
5
6
7
8

TIVENYS
Nº P.

JUGADORNº
Jhon
Mustafa
Abdul
Ros Arrufat
Joan Aregio
Cesc Julve
Roger Suñer
Alex Ribes

92
58
50
35
29
23
20
18

1
2
3
4
5
6
7
8

VILALBA
Nº P. JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Angel Garcia
Xavi Lafarga
Toni Cid
Zouhir
Jordi Cid
Joaquin Morales

100
50
47
41
38
25
24
21

1
2
3
4
5
6
7
8

XERTA
Nº P.

Joaquin Celma
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«Per a tots els gustos». Avui: Pastis de verdures en espiral
VERDURES, FONT DE PROPIETATS

Carabassó: És una hortalissa que ens ofereix un baix
aporti calòric, ideal per persones que estiguin en dieta o
control de pes. Les seves propietats riques en fibra afa-
voreixen la digestió, per això és aconsellat per persones
amb un estómac delicat o amb problemes digestius (res-
trenyiment, gastritis, ...). El carabassó té poc sodi i molt
potassi i fibra, fet que li dóna a la vegada unes propietats
molt diürètiques i laxants. Menjar carabassó ajuda a
pal.liar malalties com la hipertensió o a la retenció de
líquids.
L'albergínia: Posseeix molt poques calories ( 17 calo-
ries cada 100 grams ) pel seu elevat contingut d'aigua és
un molt bon diürètic. Millora la circulació. Té propietats
antioxidants , ja que conté vitamina E , antocianina , un
antioxidant que es troba a la pell de l'albergínia i protegeix
l'organisme d'alguns tipus de càncer i malalties cardía-
ques.Té un alt contingut de potassi i una mica de sodi,
importants per al sistema nerviós i cardiovascular.  
Pebrot: Ajuda a regular la taxa de colesterol. Conté com-
postos amb acció anticancerosa i protectora del cor.
També conté licopé que sembla que redueix les probabi-
litats de càncer de pròstata, pulmó, estómac, bufeta i
coll d’úter, i que prevé el risc cardiovascular.

INGREDIENTS:

• 2-3 carabassons
• 2 albergínies
• 1 pebrot vermell
• 100 gr formatge emmental ratllat
• 50 gr  de parmesà en petites  làmines
• 1 massa pasta de full ja preparada
• Alfàbrega fresca
• Orenga seca

També s’hi poden posar xampinyons, però llavors
s’ha de tenir en compte que abans s’han de pas-
sar una mica per la paella i retirar-los quan hagin
deixat anar l’aigua. 

PREPARACiÓ:
•Untar amb una mica d’oli un motlle d’uns 26 cm de diàmetre
(millor si té les vores baixes).
•Folrar tot l’interior amb la pasta de full, adaptant-la amb els dits
al recipient.
•Al fons escampar-hi tot el formatge i les fulles d’alfàbrega talla-
des.
•Tallar amb la mandolina el pebrot vermell, els carabassons i les
albergínies a rodanxes molt fines. Salar.
•Col·locar les verdures alternativament, dretes i en espiral a so-
bre la pasta de full (l’albergínia, que sol ser més gran, es pot po-
sar doblegada però sense aixafar).
•Un cop tot el motlle estigui ben ple, tirar-hi per sobre un bon
raig d’oli d’oliva.
•Espolsar-hi per sobre pebre i orenga seca.
•Posar al forn uns 40 minuts, a 180 graus.
•Quan ja no crema, desemmotllar amb cura

Maridatge

Vi negre roure criança - 16º.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en general, tot i que fins a primeres hores del matí hi haurà alguns
estrats baixos a fondalades interiors així com alguns de més puntuals al lito-
ral central. A la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot
del quadrant nord-est. A banda, al vessant nord del Pirineu estarà molt
ennuvolat o cobert a l'inici del dia i al final de la jornada, mentre que la resta
del dia estarà mig ennuvolat.

Precipitacions
Al vessant nord del Pirineu s'esperen precipitacions al final del dia, amb una
cota entorn dels 1800 metres, tot i que també són possibles a l'inici del dia
amb una cota al voltant dels 1600 metres. Seran d'intensitat feble i acumu-
laran quantitat minses o poc abundants.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars, o puntualment més baixes al qua-
drant nord-est. Es mouran entre els 2 i 7 ºC al Pirineu, entre els 4 i 9 ºC al
Prepirineu i la depressió Central, entre els 6 i 11 ºC al prelitoral i entre els
9 i 14 ºC al litoral. Les temperatures màximes seran lleugerament més
altes. Es situaran entre els 14 i 19 ºC al Pirineu, entre els 22 i 27 ºC a
Ponent i el terç sud, i entre els 19 i 24 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general. Fins a primeres hores del matí podran
formar-se algunes boires o boirines a fondalades de l'interior.

Vent
Al litoral el vent serà fluix i variable en general a l'inici i final del dia, mentre
que la resta de la jornada bufarà de component sud entre fluix i moderat. A
l'interior el vent bufarà fluix o moderat en general, de component nord al terç
nord, tot i que a l'interior del quadrant nord-est bufarà fluix i de direcció varia-
ble, i de component sud i oest a la resta. Independentment, a l'Empordà
bufarà la tramuntana moderada amb ratxes fortes i alguna de molt forta. A
les terres de l'Ebre, el mestral bufarà entre fluix i moderat, amb cops forts a
l'inici dia, tot i que amb estones de vent de component sud entre fluix i mode-
rat al litoral durant la tarda.

El temps. Previsió

MATÍ

CEL SERÈ

TARDA

CEL SERÉ

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 10°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí

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

Torrent Costilla, Francisco Xavier

Felip Pedrell, 94   (Tortosa) 977441830

Pilar Delgado - Jordi Delgado     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Vergés Alonso, Imelda

Avda. de la Rapita, 79 (Amposta) 977707332

Franquet, E. - Ruiz, E.           

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Des de fa molt temps estàs perseguint un
somni referent a la teva vida professional  o
laboral, que potser, no s’estigui complint en
la seva totalitat.

Taure
20/4 al 19/5

No prenguis les teves relacions com un
repte. Si ets lliure, hauràs de ser molt selec-
tiu  en la teva elecció, per evitar que es doni
una situació difícil i amargada. 

Bessons
20/5 al 21/6

En qüestions laborals, no et conformis amb
el que tens i ves-hi per més. Les iniciatives
que preguis ara, seran fonamentals per al
teu futur més proper. 

Cranc
22/6 al 21/7

Estàs en un moment en què hauràs de pren-
dre el toro per les banyes, per definir el teu
futur en matèria sentimental. Desfés-te de
vells comportaments 

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que la teva inseguretat en
terreny laboral creixi. Tens una gran
intel·ligència per aconseguir el que desitgis.
Segueix endavant  amb fe. 

Verge
23/8 al 21/9

Si ets lliure, no estaràs en disposició de bus-
car relacions passatgeres, perquè  voldràs la
seguretat. Però té en compte que això
requerirà de temps i d’atenció.

Balança
22/9 al 22/10

Aquesta és una bona etapa per encarrilar de
manera seriosa i coherent la teva vida senti-
mental i decidir quin tipus de relacions de
parella vols mantenir en el futur. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Extrema la prudència en qualsevol activitat
forta o arriscada  que analitzis, perquè hi pot
haver un petit risc de sofrir accidents deguts
a la distracció.

Sagitari
21/11 al 21/12

En qüestions de feina, no caiguis en la
desesperança. Al contrari, perquè molt aviat
podràs veure materialitzats alguns dels teus
projectes somiats.

Capricorn
21/12 al 19/01

Quant menys materialista et mostris, més
beneficis obtindràs i podràs treure profit  de
les teves qualitats perquè  puguis impressio-
nar els teus superiors.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva vida sentimental pot veure’s estimu-
lada , però serà important que no et passis
de la ratlla en la teva vehemència , perquè
això podria donar lloc a friccions.  

Peixos
19/2 al 20/3

És possible que tractis de relacionar-te amb
persones més grans que tu, buscant estabi-
litat i seguretat, però millor escolleix  a una
persona que t’agradi realment.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

CAZA AL ASESINO
divendres: 18.10- 20.20 – 22.30 –
00.30 
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 -00.30
diumenge:16.00- 18.10- 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
divendres: 18.10- 20.20 – 22.30 –
00.35
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 -00.35
diumenge:16.00- 18.10- 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
POLTERGEIST
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15 
dissabte: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
diumenge:16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15 –
22.15
MAD MAX
divendres: 18.00- 20.10 – 21.00 –
22.00- 22.20 – 00.00 – 00.15 –
00.30 
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.10 –
21.00 – 22.00 -  22.20 – 00.00 –
00.15 – 00.30

diumenge:16.00- 18.00- 20.10 –
21.00 – 22.00 – 22.20
dilluns a dijous: 18.00 – 20.10 –
21.00 – 22.00 – 22.20
EL GURU DE LAS BODAS
divendres a dijous: 17.55 
SICARIUS
divendres i dissabte: 20.00 – 22.00
– 00.00 
diumenge:20.00 – 22.00
dilluns a dijous: 20.00 – 22.00
SUITE FRANCESA
divendres i dissabte: 20.00 – 22.05 –
00.10 
diumenge:20.00 – 22.05
dilluns a dijous: 20.00 – 22.05
EL VIAJE MAS LARGO
divendres i dissabte: 17.45 – 20.00 –
22.15 – 00.30 
diumenge:17.45 – 20.00 – 22.15
dilluns a dijous: 17.45 – 20.00 – 22.15
MINUSCULOS
divendres: 18.15 
dissabte i diumenge: 16.20 – 18.15
dilluns a dijous: 18.15
EL MAESTRO DEL AGUA 
divendres a dijous: 19.50 
ASTÉRIX: LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
dissabte i diumenge: 16.15
LA FAMILIA BÉLIER 
divendres a dijous: 18.30 
COMO SOBREVIVIR A UNA DES-
PEDIDA 
divendres: 22.10 – 00.10
dissabte a dimecres: 22.10
LA OVEJA SHAUN 
divendres: 18.15 
dissabte i diumenge: 16.30 – 18.15
dilluns a dijous: 18.15
VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN
divendres: 18.00- 19.00 – 20.30 –
21.50 – 23.30 – 00.30 

dissabte: 16.15 – 18.00 – 19.00 –
20.30 – 21.50 – 23.30 – 00.30
diumenge:16.15 – 18.00 – 19.00 –
20.30 – 21.50
dilluns a dijous: 18.00 – 19.00 -
20.30 – 21.50
CENICIENTA
dissabte i diumenge: 15.50
HOME, HOGAR DULCE HOGAR
dissabte i diumenge: 16.10

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es
DIOS MIO...PERO QUE TE HEMOS
HECHO?
Laborables: 19.30 – 21.45
dimecres i divendres: 18.15 – 20.00
– 21.45
dissabte: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45 – 23.45
festius: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
Laborables: 19.30 – 21.45
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00
– 22.00
dissabte i festius: 16.00 – 18.00 –
20.00
VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN
Laborables: 19.15
dimecres i divendres: 17.45
dissabte i festius: 16.30 – 22.00
MAD MAX
Laborables: 21.45
dimecres i divendres: 20.00 – 22.00
dissabte: 19.00 – 21.30 – 23.30
festius: 19.00 – 21.30
NOCHE EN EL MUSEO 3
Laborables: 19.30 – 21.45
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00

– 21.45
dissabte: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45 – 23.45
festius: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

HOME, DULCE HOGAR    

diumenge 24: 18.00  

La Unió
Social - Flix

HOME, DULCE HOGAR   

diumenge 24: 18.00   

Cinema Ascó 

HOME, DULCE HOGAR    

diumenge 24: 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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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

FORMACIÓÑ 

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

BUSQUEM ASSESSORS
COMERCIALS  

646393297
657313771

VARIOS Ñ

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

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

VARIOS Ñ

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

VENC CADIRA 
SALVAESCALES

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.

OCASIÓ. 
Tlf: 660.081.979

TREBALLA COM A
TÈCNIC PROFESSIONAL
EN TANATOPRÀXIA-
TANATOESTÈTICA I
OPERARI FUNERARI.

Pràctiques en tanatoris i
gestió de feina. 
Tel. 977 27 32 58

www.educansformacio.cat
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El mes de juliol de 1969,
un vailet de 18 anys ano-
menat Xavier Garcia arri-
bava a Ascó, procedent
de Vilanova i la Geltrú, el
seu poble natal. Era el pri-
mer contacte amb les
Terres de l’Ebre. Des de
llavors, el món ebrenc ha
estat objecte d’un pelegri-
natge continuat que l’ha
portat a interessar-se i
defensar la nostra terra.
Acaba de publicar un lli-
bre il·luminador,
Heterodoxos europeus
(Pagès editors, Lleida),
que dóna veu a 25 perso-
natges relacionats amb
l’ecologia que ens adver-
teixen, si les coses no
canvien, de certs proble-
mes referits a aquesta
ciència carregada d’hu-
manisme, sobretot pel
que fa referència a l’eco-
nomia, sotmesa a les mul-
tinacionals i a un capitalis-
me salvatge. L’Ebre català
i Europa són els motius de
la present entrevista.
Edward Carter

Més Ebre: Què va significar
per a tu el descobriment de
les Terres de l’Ebre aquell
mes de juliol de 1969?
Xavier Garcia: Va ser com
si m’haguessin transportat a
Palestina, la terra de Jesús.
El gran riu i la terra que el
voltava, de regadiu i de secà
més lluny, amb les muntan-
yes al voltant, em van
impressionar per la fortalesa
àrida d’aquest paisatge, que
encomana caràcter a la
seva gent.
ME: Què és el que més et
va impressionar de la Ribera
d’Ebre quan vas arribar a
Ascó?
XG: Aquella pau infinita del
riu, les seves riberes, la gent
que passava amb la barcas-
sa, l’aire pur que envoltava

tot aquest escenari, que va
començar quan mossèn
Masip, llavors rector de La
Torre de l’Espanyol, em va
venir a buscar a l’estació de
trens d’Ascó, en aquell
temps ben viva i no el mau-
soleu tancat que és ara.
ME: Hi ha molta diferència
de la Ribera d’Ebre del 1969
de l’actual?
XG: Al cap de tres o quatre
mesos d’arribar jo van
començar els tràmits per
construir les centrals nucle-
ars. Aquesta és la major
diferència de la Ribera de lla-
vors amb la d’ara. Això vol
dir, per mi, que la nuclearit-
zació d’aquesta comarca és
el fet decisiu dels últims 50
anys, amb totes les conse-
qüències que se’n deriven i
amb l’única causa que va
permetre aquesta implanta-
ció industrial: proveir i aug-
mentar el consum d’electrici-
tat de les grans ciutats i pols
industrials i, en paral·lel,
arruïnar l’agricultura, en una
doble operació diabòlica de
l’Estat franquista i el gran
empresariat català, per tal
d’incrementar beneficis com
mai fins aleshores.
ME: Quins personatges de
la Ribera recordes que t’im-
pactessin més?
XG: Els d’Ascó, Joan
Carranza, Carmel Biarnès i
mossèn Miquel Redorat, fill
de Benicarló; mossèn Joan
Masip, de Cabacés (Priorat),
llavors a La Torre, i dos mos-
sens més (que després es
secularitzaren), com Joan
Rebull, de L’Ametlla de Mar,
i Josep M. Sáez, de Miravet,
que era de Miranda de Ebro.
Tipus estupendos.
ME: Quin record guardes de
Joan Carranza?
XG: Es va enfrontar amb
gran dignitat a tot el món cri-
minal de les elèctriques, de
la banca i del poder polític,
abans i després de Franco.

El recordo com l’aiatollah de
l’Ebre, amb aquelles barbes
que semblava Jomeyni,
d’Iran. Els grans partits, ja
sabem quins són, el van
abandonar a la seva sort i va
haver de fugir lluny, amb la
família, per no haver de con-
viure amb les centrals.
ME: Quins són, des del teu
punt de vista, els problemes
més candents que tenen ara
les Terres de l’Ebre?
XG: Tenim unes infraestruc-
tures energètiques i d’aigua
que van ser imposades per
a exportar recursos, gent i
estalvis a les grans àrees de
consum, que ara fan molt
difícil l’establiment d’una
economia raonable i, en
paral·lel, una agricultura,
que hauria de ser el sector
dominant a partir de les

empreses familiars, en
mans dels grans grups de
distribució comercial que
imposen uns preus que
arruïnen al productor. El sec-
tor polític i sindical es troba
sotmès a aquesta dinàmica
de depredació i el sector
social, malgrat les mobilitza-
cions, no és prou ampli per
revertir la situació.
ME: Un model econòmic
equivocat pot afectar la cul-
tura d’un país?
XG: I tant que sí! És que la
cultura, a través de la pene-
tració col·lectiva dels grans
mitjans, ja està concebuda,
en el sistema que estem,
per a què la gent sigui única-
ment consumidora i no partí-
cip de la construcció del seu
món. Amb tot, la gent va
despertant, perquè molts ja

són conscients que la cultu-
ra és la base per fer un país
nou.
ME: En el teu últim llibre,
Heterodoxos europeus, reu-
neixes les veus de 25 perso-
nalitats que reflexionen
sobre el perill i els defectes
d’una economia, segons
ells, no apropiada. Què ha
significat per a tu escriure
un llibre d’aquestes caracte-
rístiques?
XG: He conegut tota aques-
ta gent –i tants d’altres- en
els últims 40 anys, durant
els quals he comprovat que
les denúncies ecològiques
de destrucció s’han anat
estenent per tot el món i
que, en comptes de dismi-
nuir, els sistemes d’alerta
han augmentat. Això ha sig-
nificat, també, comprovar
que a més informació més
preocupació i impotència en
veure les dificultats cada
cop més grans per posar
una mica d’ordre en el fun-
cionament de l’estructura
general del planeta.
ME: Un dels teus personat-
ges, el brasiler José
Lutzenberger, parla dels
perills que actualment afec-
ten l’Amazònia. Què repre-
senta aquesta terra per a la
salut del planeta i quins són
aquests perills?
XG: Aquesta gran boscada
tropical és bàsica per regu-
lar el clima i el règim de plu-
ges de la Terra, com ens va
indicar Lutzenberger, en la
seva conferència a
Barcelona, el 1989, convi-
dat per l’associació “Una
Sola Terra”, que fundà i diri-
gí Santiago Vilanova. Els
perills, que ja estem experi-
mentant, radiquen en el fet
que el clima mundial es
torna extrem, que els vents i
les aigües dels oceans
també han quedat pertor-
bats i, en definitiva, encara
que no ho sembli, que la

sort atmosfèrica d’Europa
ens ve de l’altra banda de
l’Atlàntic.
ME: I quins són els proble-
mes que afecten actualment
a Europa?
XG: A més d’aquest, el
desordre polític i econòmic
ocasionat per la crisi i per la
nova rivalitat d’Estats Units i
Rússia pels sectors estratè-
gics, als quals també aspiren
altres països, com Xina, Índia
o Brasil. Europa no solament
ha perdut mercats i influència
mundial, sinó que, en el pro-
cés expansionista de fa cinc
segles, sembla haver perdut
el petit tros de l’ànima que li
quedava.
ME: Que et diuen els noms
d’Artur Bladé, Sebastià Juan
Arbó i Gerard Vergés?
XG: Els tres grans noms de la
cultura catalana del segle XX
al sud de Catalunya. Bladé i
Vergés van ser admirats
amics, i Arbó, a qui no vaig
tractar, el tinc tan interioritzat
que em sembla que puc dir
que el vaig conèixer tot i
només haver-lo vist i intercan-
viat quatre paraules en
només dos minuts.
ME: Què representa l’ecolo-
gia i l’ecologisme al segle
XXI?
XG: Potser l’única possibilitat
de redreçament de la vida
humana i natural sobre la
bola que volta i ens aguanta. 

Acaba de publicar “Heterodoxos europeus”
XAVIER GARCIA: PERIODISTA I ESCRIPTOR


