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Terres de l’Ebre. Setmana d’inici de
converses per a possibles pactes per
governar.                                      P4

Terres de l’Ebre. La majoria d’ERC a
Roquetes queda sostinguda a un nou
recurs d’al.legacions.                          

P5

Terres de l’Ebre. L’Ascó afronta
diumenge la tornada de l’eliminatòria
d’ascens a la Segona B, a Jumilla 
(2-2). P14
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Aleix Garcia, jove ullde-
conenc de 17 anys, fill de
Quim, que fou porter de
l’Espanyol, entre altres,
va viure dissabte un punt i
seguit en la seua meteòri-
ca progressió. És interna-
cional i juga, sent juvenil,
amb el filial. Dissabte,
Marcelino el va fer debu-
tar a Primera, a San Ma-
més.                      P14

17 anys:
l’ulldeconenc
Aleix Garcia
debuta a
Primera

divisió, a San
Mamés

24-M

L'atenció estava centrada, aquest diumenge a l'Ebre, en la històrica majoria de CiU a Amposta que perillava en aquests comicis municipals per primer cop des del 87. Així ho
valorava el Diari de Tarragona el mateix dilluns. En canvi, la forta caiguda de CiU i la majoria absoluta que ha aconseguit ERC ha agafat a tothom per sorpresa. Ha estat la notí-
cia de la setmana. Però no la única. Més Ebre, amb un especial, ofereix valoracions i opinions del 24-M. P3

Eleccions de canvisEleccions de canvis
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55.000 lectors 

Han passat les eleccions. Ara comença la segona
part. Reflexió, autocrítica, i valoracions. I pactes....
La vida política presenta tanta divisió que els pactes
seran cada cop més obligats. 
La participació ha estat positiva, més del previst en
molts casos. El desànim i el desgast han portat a
més de quatre a visitar l’urna per intentar canviar el
seu món particular. I no deixa de ser positiu que hi
hagin canvis, noves directrius...gent renovada....és
bo fins a una comunitat de veïns...
Ara serà temps perquè la trasparència i la preocupa-
ció pels problemes socials del poble, que han enva-
dit els programes de propostes dels partits, es tirin

endavant. La inquietud per l’atur i els problemes que
se’n deriven és majúscula i només cal observar els
resultats que han viscut grans capitals com
Barcelona o Madrid. 
El temps dirà si aquestes noves sinèrgies poden por-
tar cap una altra direcció de canvi o la tendència
acabarà sent la mateixa. 
Responsabilitat i compromís. És el que el poble
reclama i és el que fa falta. Aptituds però sobre tot
actituds. Han estat una eleccions històriques pels
canvis que han hagut. Comença una nova etapa. I
des de Més Ebre, com avui amb un especial, ho ani-
rem contant. 

Editorial
La vida continua

Des del diari Més Ebre vull agrair la
confiança que ha dipositat la gent de
Bitem en haver-me elegit alcalde i alho-
ra donar el seu suport a la meva candi-
datura i a tot l'equip que durant els pro-
pers quatre anys treballarant per Bitem
i pels bitemencs i bitemenques que son
el nostre objectiu principal. Per tercera
vegada hem aconseguit la majoria
absoluta, i això per nosaltres es motiu
de goig, però a la vegada representa
que hem fet bé la feina, una feina que
en els moments de crisi que estem
patint ha suposat una millora important
per al nostre poble. La composició que
tindrà l'EMD de Bítem a partir del pro-
per dia 13 de juny serà : 5 CiU  2 PSC
1 ERC  1 Movem.
Aquest nou mandat suporà un altre
repte per aconseguir portar a terme els
projectes que portàvem al nostre pro-
grama i del qual vull destacar els
següents:
- Segona fase de la millora de la carre-
tera Tortosa-Bitem.
- Recuperació de la capella romànica i
de la sala capitular del Mas del Bisbe.
- Continuarem arranjat els carrers del
poble, Sta. Rosa i la Masada.
- Dotarem de més personal a la Llar

d'infants"........."
Una vegada més vull fer arribar a tota
la gent de Bítem el meu agraïment més
sincer i també de tot l'equip de perso-
nes que m'acompanya.

Josep Cugat

Gràcies per la confiança

OPINIÓ

Jornades Gastronòmiques del
Llagostí

ALCANAR, LES CASES I ALCANAR PLATJA

Concert solidari

DEMÀ, A TORTOSA

Amb el programa especial de diumenge, amb motiu de les eleccions, Canal Te-
rres de l'Ebre es va situar com la televisió de referència al territori. 42.000 per-
sones van seguir la programació en directe, que es va allagar fins dos quarts
d'una de la matinada. Un èxit d'audiència que rellança aquest projecte de tele-
visió de proximitat.

Minut d’or de Canal TE
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En canvi, la forta caiguda
de CiU i la majoria absolu-
ta que ha aconseguit ERC
ha agafat a tothom per
sorpresa. El futur alcalde
d’Amposta, el republicà
Adam Tomàs, s'ha com-
promès a mantenir "la plu-
ralitat i el consens" amb
la resta de formacions
malgrat no les necessiti
"per prendre decisions".
Per la seva banda, a CiU,
el candidat Manel Ferré,
ha confirmat la decepció
per aquesta dura davalla-
da de vots i s'ha com-
promès a liderar l'oposi-
ció i vetllar perquè "no es
perdi el projecte de ciutat
que hem creat".

Adam Tomàs admetia que
“estem molt contents i
satisfets per la mostra de
confiança que ens han fet
els ampostins i amposti-
nes. No ens esperàvem
uns resultats tant aclapa-
radors, però els gestiona-
rem de forma responsa-
ble i pensant sempre en
el bé del poble. 
Amposta ha votat pel

canvi i hem de fer un
canvi, un canvi en les for-
mes i en les prioritats del
nou govern.
Tal com hem dit en cam-
panya electoral, les nos-
tres prioritats son l'ocu-
pació, l'atenció a les per-
sones i la transparència, i
en això ens posarem a
treballar”.

L'atenció estava centra-
da, aquest diumenge a
l'Ebre, en la històrica
majoria de CiU a
Amposta que perillava
en aquests comicis
municipals per primer
cop des de 1987.

ERC Amposta assoleix una 
majoria absoluta històrica

Manel Ferré liderarà l’oposició 

REDACCIÓ

La segona força és ERC,
la candidatura de Josep
Monclús ha aconseguit 4
regidors igual que la de
Movem Tortosa (ICV),
encapçalada per Jordi
Jordan, que també tindrà 4
regidors. El PSC passa de
ser la segona a la quarta
força en representació,
amb dos regidors. Per la
seua banda, el PP manté
un regidor i la CUP entra
amb un, mentre que el par-
tit xenòfob de PxC perd l'ú-
nic regidor que tenia al
consistori tortosí.
Bel va admetre que ha tin-
gut un “desgast” i va dir
que negociarà amb la
segona força amb número
de vots, ERC, per formar
un govern estable. “No és
el resultat que ens agrada-

ria però som la primera
força a distància. La
marca de CiU ha pesat
negativament i l'acció de
govern ens ha desgastat”,
va manifestar Bel en una
seu de CiU on l'ambient va
ser tens durant la nit elec-
toral. I el cap de llista de
CiU no va voler fer cap
valoració del resultat fins
que els vots van estar
escrutats al 100%. “Hem
guanyat a gairebé totes les
taules, menys dues del
barri de Ferreries i a tots
els pobles, a excepció de
Campredó”, va dir.
Bel iniciarà els contactes
amb ERC per configurar un
govern “sòlid”. “Podríem
governar en minoria però
no és l'escenari idoni, tam-
poc crec possible un pacte
de tots contra CiU perquè
tenim més del doble de
vots que la resta”.

ERC
La valoració de Josep
Monclús: "Des d'ERC
agraïm als 2.261 tortosins

i tortosines han dipositat la
seva confiança en el nos-
tre projecte. Gestionarem
aquesta força amb la màxi-
ma responsabilitat, parlant
amb tothom, i pensant en
l'interès de la ciutat per
sobre de qualsevol altra
consideració".
Info i Foto: Redacció/El
PUNT.

CiU ha perdut la majo-
ria absoluta a Tortosa i
prop de 2.000 vots, de
manera que, de 12,
tindrà 8 regidors al
nou consistori.

CiU perd la majoria absoluta a
Tortosa i ara caldrà esperar

ERC és la segona força, seguida de Movem i PSC, que passa de ser la segona a la quarta

REDACCIÓ



DIVENDRES 29  
DE MAIG
DE 20154

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

especial eleccions municipals 2015

«»«»

“La ciutadania de Tortosa
ha tornat a votar als par-
tits progressistes”, ha
insistit. Roig ha felicitat
CiU per la victòria, però
ha recordat que la forma-
ció nacionalista ha perdut
quatre regidors el que sig-
nifica que s’ha expressat
aquesta voluntat de canvi.
El candidat socialista
també ha agraït el suport

de la ciutadania en un
moment en què l’aposta
pel PSC era complexa.
“Continuarem treballant
en benefici dels tortosins i
tortosines sigui des de la
responsabilitat de govern
com des de l’oposició.”
Roig també ha valorat la

recuperació dels socialis-
tes a Catalunya i Espanya.
Enric Roig ha tingut unes
paraules d’agraïment per
l’equip de campanya “que
han treballat molt dur per
una campanya fresca, bri-
llant i compromesa”.

El candidat del PSC a
l’alcaldia de Tortosa,
Enric Roig, ha desta-
cat la importància de
mantenir els tres regi-
dors actuals que per-
meten sumar i que les
esquerres tornin a ser
hegemòniques a
Tortosa.

“La ciutadania de Tortosa ha tornat a
donar suport a les forces d’esquerres”
Enric Roig, candidat del PSC: “Indicant que vol un canvi”

ERC també fa història, 
a Móra la Nova

Trenca la majoria de CiU de Ferran Bladé

A Móra la Nova ERC
ha fet història i “hem
aconseguit guanyar
les eleccions i tren-
car una majoria de
CiU que feia molts
anys que durava. La
nostra campanya ha
sigut educada i s'ha
apostat per la trans-
parència i per cohe-

sionar un poble divi-
dit i massa crispat
per polítiques que
deixaven de banda a
massa convilatans.
Una de les nostres
propostes més repe-
tides era obrirem l'a-
juntament de bat a
bat i per a tothom. I
aixó ho farem”.

“Campanya electoral
molt bruta”

‘Per algun partit’, segons Ferran Bladé

Ferran Bladé, candidat CiU Móra la
Nova, feia la següent valoració de les
eleccions: “el resultat ha estat una sor-
presa per a tots els partits polítics, fins
i tot per al guanyador. I respon a deter-
minats factors, uns externs als partits
(clarament) i uns altres interns. Una
campanya electoral molt bruta per part
d'algun partit, i potser uns resultats
efectius del programa de govern no
prou entesos o no prou valorats”.

Les llistes d'Esquerra Republicana van ser les meś votades a vuit dels catorze Ajunta-
ments de la Ribera d'Ebre. En sis municipis, a més, els republicans han assolit majoria
absoluta -com Miravet, Flix, la Torre de l'Espanyol, Garcia, Benissanet i Ginestar- i a Móra
la Nova i Rasquera han estat la llista més votada. Pel que fa al grup de Convergeǹcia i
Unió, s'ha consolidat la majoria absoluta en cinc muncipis que ja dominava -Móra d'E-
bre, Tivissa, Vinebre, la Palma d'Ebre, Riba-roja d'Ebre-. Segons informa aguaita.cat,
amb aquest escenari, CiU continua sent la formació amb més representació al Consell
Comarcal, amb nou consellers, seguida de prop per Esquerra, que en tindra ̀ vuit, men-
tre que el PSC i la FIC en tindran un cadascú. Així, si Esquerra Republicana tanqués un
pacte de govern amb la FIC i el PSC controlaria el Consell Comarcal de la Ribera d'E-
bre, mentre que Convergeǹcia i Unió en tindria prou en aconseguir el suport d'alguna
d'estes dos formacions per continuar al capdavant de l'ens comarcal. 

ERC guanya a 8 dels 14 municipis de la Ribera

REDACCIÓ

Pel que fa a la resta de
formacions, la candidatu-
ra encapçalada per
Miquel Aubà, Alternativa

per Gandesa-Acord
Municipal, ha perdut un
regidor respecte als
últims comicis, i s’ha que-
dat amb quatre regidors
La valoració de Carles
Luz: “primer agrair a la
gent de Gandesa per la
seva participació a les
eleccions municipals
(74%). En aquestes elec-
cions hem aconseguit el
54,83% del suport de la
gent, entenen que això és
fruit de la feina que hem
fet aquests 4 anys, al cos-
tat de la gent i treballant
per tothom. Aquesta
majoria la rebem amb

total responsabilitat de
servei i de compromis
amb Gandesa i la seva
gent”.

El candidat de CiU a l’al-
caldia de Gandesa,
Carles Luz, ha aconse-
guit la majoria absoluta
amb sis dels onze regi-
dors en aquestes elec-
cions municipals del 24
de maig. D’aquesta
manera, els conver-
gents han rebut un total
de 823 vots, 260 més
que en les eleccions del
2011. 

Carles Luz aconsegueix la majoria
absoluta per a CiU a Gandesa 

Té sis dels onze regidors

REDACCIÓ

La llista encapçalada per
Joan Pinyol ha obtingut
1.285 vots i supera la
d’Esquerra Republicana
amb 541 vots i tres regi-
dors, la del Partit dels
Socialistes, amb 404 vots
i dos regidors, i la del
Partit Popular que ha 170
vots i conserva l’únic regi-
dor que tenia al consisto-

ri. La participació va ser
63,6 per cent. Joan Pinyol
estava molt satisfet dels
resultats i el compromís i
la responsabilitat que
donen per a seguir treba-
llant en la mateixa direc-
ció.
Des d’ERC, Cinta Agné
deia que “la gent d'ERC
de Móra d'Ebre estem
molt satisfets pel gran
resultat obtingut ja que
hem estat l'únic partit que
hem incrementat en vots i
regidors al municipi,
doblant  vots i triplicant
regidors respecte a les
ultimes eleccions munici-
pals, un fet que ens porta
a ser per primera vegada

la segona força al consis-
tori. La Cinta, la Mònica i
l'Àlex estarem al capda-
vant d'un gran equip que
vol treballar per Móra
d'Ebre, i estar al servei de
la seva gent". 

La candidatura de
Convergència i Unió a
Móra d’Ebre ha repe-
tit els resultats de fa
quatre anys i seguirà
amb set dels tretze
regidors del consisto-
ri. 

Pinyol revalida la majoria absoluta
de CiU a Móra d’Ebre

ERC queda com la segona força

REDACCIÓ

D'aquesta manera, el par-
tit republicà ha trencat
l'hegemonia convergent
dels 28 darrers anys.
Enguany, la federació
nacionalista ha obtingut el
29,31% dels vots i s'ha
quedat amb 7 regidors.
La tercera força és pel
PSC, que ha sumat
l'11,88% i 2 regidors i la
quarta, per Plataforma
per Catalunya, amb el
6,12% des vots i 1 regi-
dor. El PP i el PCPC s'han
quedat sense representa-

ció municipal.
Valoració de Francesc
Miró, candidat PSC
Amposta. “Sóc un home
de consens i, per tant, em
posaré al costat de l'alcal-
de en tot alló que sigui bo
per la meva ciutat, pels

homes i dones
d'Amposta. Ara és el
moment de donar les grà-
cies a tots els que ens
han donat suport.
Mantenim ferm el nostre
compromís d'estar al cos-
tat de la gent”.

ERC ha obtingut en les
eleccions municipals
la majoria absoluta a
Amposta amb el
47,11% dels vots i 11
regidors 

“Em posaré al costat de l’alcalde en
tot allò que sigui bo per a Amposta”

Valoració de Francesc Miró, candidat PSC Amposta

REDACCIÓ
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Com a segona força se
situa la marca local
Compromís d’Esquerres-
Socialistes de Deltebre,
amb José Emilio Bertomeu
(que ha estat alcalde
aquests darrers dos anys)
com a cap de llista.
Convergents i socialistes

han incrementat suports de
forma notable, mentre que
ERC ha patit una forta pata-
cada. La formació, que va
guanyar les eleccions el
2011, se situa ara com a
tercera força política al
municipi. Ha perdut 1.780
vots i ha passat de 7 regi-
dors a només 2. 
Soler manifestava que “des
de CIU Deltebre estem molt
satisfets amb els resultats
obtinguts. Reclamàvem
una majoria forta per tirar
endavant el Deltebre del
futur i els resultats obtin-
guts, amb 8 regidors, la
representen. La nova políti-
ca s'imposa a la vella  tradi-
cional del municipi. No obs-
tant, el dibuix futur del
municipi ha de comptar
amb la més àmplia repre-

sentació política i, per
aquest motiu, convidarem
la resta de forces polítiques
a participar del Deltebre del
futur, ja sigui des del
govern o des de l'oposició,
però sense renunciar a tot
allò a què ens hem compro-
més durant la campanya
electoral i que representa
el canvi a Deltebre que fa
temps que proposem”. 

Clara victòria de
Convergència i Unió a
Deltebre, que puja de 5
a 8 regidors al consisto-
ri. Lluís Soler ha sabut
convèncer l’electorat
amb la seva campanya
«pel canvi», en la qual
ha fet gala de la seva
acció com a president
del Consell Comarcal
del Baix Ebre aquests
darrers quatre anys.

Lluís Soler guanya a
Deltebre

CiU puja de 5 a 8 regidors

Paco Arasa conserva el lideratge i

obté 7 regidors a l’Ampolla

A Camarles, ERC agafa avantatge (de 2 a 5 regidors)

Una altra de les places on CiU triomfa, en
aquest cas mantenint la tònica, és
l’Ampolla,. Conserva els 7 regidors i la majo-
ria absoluta liderada per Paco Arasa, amb 3
nous regidors d’Esquerra i 1 del PP, que en
perd un altre, mentre que el PSC perd el que
tenia en no presentar-se.
A Camarles, ha perdut la Candidatura de Progrés amb
Ramon Brull, passant de 6 a 3 regidors, i li agafa avan-
tatge Josep Antoni Navarro amb ERC, que passa de 2 a
5 regidors, CiU n’obté 3 com els socialistes i el PP
desapareix del consistori.

Esquerra Republicana de Catalunya tindrà més regidors que Convergència i Unió al Baix Ebre, amb 52 i 51 respectivament. L’incre-
ment de 17 regidors per als republicans i la pèrdua de 7 convergents ha propiciat aquest tomb en les xifres globals de regidories,
si bé no en nombre de vots. Amb tot, en aquest cas ERC, amb 9.145 sumats en total a la comarca (de 8.125 al 2011) s’apropa
als 11.856 de CiU (en va obtindre 14.130 a les anteriors municipals). D’aquesta manera, ERC passa a superar per la mínima a CiU
en regidories i també al PSC, que en perd 10 i es queda amb 34. De fet, els socialistes ja en perdien vuit d’entrada per no presen-
tar candidatures en quatre municipis: Xerta (4 regidors al 2011), el Perelló (2), l’Ampolla (1) i l’Aldea (1). ICV, inclòs Movem Tortosa,
a més, arrabassa als populars la quarta posició en regidories, passant de 2 a 7, mentre que el PP passa de 10 a un testimonial 4.
Una altra de les grans novetats és l’entrada de la CUP a dos ajuntaments de pes a la comarca: a la capital, Tortosa, i a Deltebre.
El conjunt d’altres formacions han sumat 1.200 vots al Baix Ebre, on també s’han registrat 874 vots blancs i 764 nuls. Sobrevo-
lant el mapa de majories que s’ha configurat, comprovem també que ni hi ha el mateix nombre de majories absolutes que fa qua-
tre anys (ara en són nou, una menys que el 2011), ni es donen a les mateixes poblacions ni en favor dels mateixos partits. CiU l’-
ha perdut a Tortosa com a plaça paradigmàtica, i també a l’Ametlla de Mar i Paüls, de manera que només conserva la de l’Ampolla.
El PSC manté les d’Alfara i Tivenys, perd les que tenia a Aldover i Camarles i li arrabassa la que tenia ERC a Benifallet.  Finalment,
esta formació reforça la majoria absoluta que va aconseguir a l'Aldea i en guanya quatre meś: al Perelló, Paüls, Roquetes i Xerta.

ERC guanya en regidories al Baix Ebre

REDACCIÓ

El 17 de desembre de 2004
Andreu agafava l’Alcaldia de
l’ajuntament de l’Aldea.
Diumenge 24 de maig, acon-
seguia la tercera majoria
absoluta  amb 8 regidors al
consistori enfront als 3 que
tindrà CiU.
ERC va assolir 1332 vots
(64.72 %)  i CIU 646 (31,39
%). 

Valoració de Dani Andreu:
“Es una grandíssima satisfac-
ció rebre el suport majoritari
de la gent del teu municipi,
ens dona força per continuar
amb les tasques que porten

bona línia i ens donen corat-
ge per rectificar aquelles que
no han donat resultat. En defi-
nitiva és una nova majoria
que representa un orgull per
estimular més si cal el nostre
treball per millorar les condi-
cions de vida de la nostra
gent i al mateix temps repre-
senta una gran responsabili-
tat donat que aquesta reafir-
mació de la confiança del
poble en el nostre projecte i
amb la nostra línia de govern
fa que tinguem que redoblar
el nostre esforç per estar a
l’atura del que l’Aldea reque-
reix per al seu esperançador
present i un ambiciós futur”.

El republicà Dani Andreu
ratifica la majoria abso-
luta a l’Aldea per tercera
vegada consecutiva,
enfront de la convergent
Elisabet Zapater.

Dani Andreu ratifica 
la majoria a l’Aldea

ERC, per tercer cop seguit

Paco Gas, a Roquetes, amb 7 dels 13 regidors, en principi, era
una altra de les victòries més destacades. PxC perdia els 2 regi-
dors, el PSC 1 regidor i se'n queda 2, els mateixos que CiU; EiPR
entra amb 1 regidor. A Roquetes la incertesa s’ha allargat fins a
dimecres, ja que la llei d’Hondt ha deparat una situació curiosa:
Paco Gas tenia majoria absoluta, però només per un sol vot. No
obstant, amb el pas dels dies, la situació ha estat més curiosa.
Ha tornat a haver-hi un recompte, a instàncies de la junta electo-
ral, i un vot que s’havia donat com a nul, finalment s’ha contem-
plat com valid. Per això, ERC es queda amb 6 i PxC en recupera
un i té presència. Paco Gas, “no entenem com un sobre en el que
hi havia publicitat electoral d’un partit i que es va donar com a nul,
ningú faci cap reclamació i s’hagi actuat d’ofici per considerar-lo
bo”. Com era d’esperar, ERC Roquetes ha tornat a recòrrer.

Roquetes, el cas curiós, 
arran de la llei d’Hondt

Majoria absoluta de Paco Gas que encara s’ha de decidir

CiU a l'Ametlla de Mar ha
estat la força més votada
al municipi amb 1008 vots,
que suposa un percentat
ge de vot del 31,1%, dels
3. 246 vots emesos aquest
passat diumenge,  i que
equival a 5 regidors.  Per
tant, en aquest cas perd
dos regidors respecte les
darreres municipals. Amb
una par ti ci pa ció de vora
el 66,13%  una de les for-
ces po lí ti ques que ha sor
tit reforçada  ha estat ERC
amb 949, que su posa el
29% del vot, i que re pre -
sen ta 4 regidors. Així el
grup republicà ha doblat

els regidors respecte els
comicis del  2011.

J o a n
Pere Gómez i Comes,
CiU: "érem cons cients que
partíem amb un cap de llis-
ta nou, amb un equip reno-
vat. Contents pels 5 regi-
dors i per ser la força més
votada. Si la gent pensa
que no ens me reixíem una
majoria ab solu ta i hem de
pac tar, hem d'acceptar els
resultats. Agrair el suport
de la gent que ha anat a
votar i que ens ha fet con-

fiança. Ara comença una
nova etapa".
Resultats historics
d'ERC Jordi Gaseni: “hem
estat a nomes 59 vots de
guanyar les eleccions. Han
estat 949 vots que ens fan
sentir guanyadors morals
d'unes eleccions on som
l'unic partit que dobla en
escons. L'èxit destacable
de trencar la majoria abso-
luta i es consolida l'opció
de Jordi Gaseni com l'alter-
nativa a la majoria absoluta
de 8 anys de CiU”.

CiU a l'Ametlla de Mar
ha estat la força més vo
tada al municipi amb
1008 vots, que suposa
un percentatge de vot
del 31,1%, dels 3. 246
vots emesos aquest pas
sat diumenge,  i que
equival a 5 regidors.

CiU l’Ametlla és la força més votada
però amb menys avantatge

Millora històrica d’ERC, ‘a 59 vots de guanyar les eleccions’

REDACCIÓ
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Valoracions:
Josep Caparrós, candidat
ERC: “Valorem molt positi-
vament els resultats obtin-
guts ja que ERC vam guan-
yar per  primer vegada en
la democràcia unes elec-
cions municipals. Es confir-
ma l'evolució positiva del
partit a la Ràpita (2011
vam passar de 2 a 4 regi-
dors i ara aconseguim 6
(amb més de 700 vots
més respecte 2011).
Agafem la responsabilitat
de conformar govern,
tenint en compte la con-
fiança que ens ha fet la
gent. Apostem per un
govern fort i el més ampli
posible per transformar la
Ràpita i no limitar-se a ges-
tionar el dia a dia”.
Martin Masdeu (CiU):
“hem retrocedit un regidor,
un 5% de vots. Per tant no
pot ser valoració positiva,

encara que, s'ha de dir,
hem patit un desgast polític
generalitzat a tot el país, no
crec pas per la gestió muni-
cipal. De fet rebem moltes
felicitacions per la nostra
acció de govern durant
aquests dies. El panorama,
sense majories clares, és
complicat, encara que
natros estem disposats a
continuar fent feina per  La
Ràpita. Som la segona
força (5), a un sol regidor
del grup ERC (6), i per tant,
representem una part
important de la ciutadania. I
si volem un ampli consens
pel bé de La Ràpita, hones-
tament crec interessant la
nostra aportació. No tenim
vocació de ser un ‘govern a
l'ombra’. Felicitem sincera-
ment a Josep Caparrós i
els seus altres cinc regi-
dors electes i els oferim la
nostra col.laboració.
Compartim l’opció, sense
cap ombra de dubte,
expressada en acords
ferms i públics,   d'un pro-
jecte de país amb plena
sobirania. I sobre tot, ens
estimem La Ràpita”.
Per la seua part, Josep
Pitarch (PSC): “en primer
lloc felicitar a ERC, que ha
guanyat les eleccions,
assolint la xifra de 6 regi-
dors, sent els millors resul-
tats de la seua història.
Constatar, tal i com es pre-
veia, que no ha hagut majo-
ries absolutes, per tant és
l'hora de la política i dels
pactes.  Personalment em
satisfà l'entrada a l'ajunta-

ment, novament, d'ICV. A
nivell del PSC, els resultats
no han estat bons. De fet
ens hem quedat amb
només 2 regidors dels 4
que teníem en l'actual legis-
latura i es confirma la
tendència a la baixa que
arrastrem des del 2003,
quan vam assolir 10 regi-
dors (amb Ràpita 2000),
després 7 (2007) després
4 (2011) i ara 2 (2015).
Per tant es fa necessària
una reacció per trencar
aquesta dinàmica i que
puguem tornar a remontar.
La feina més urgent que
tenim, independenment de
l’entrada o no al cartipàs
municipal, és la de treballar
en clau interna i rellençar
una Agrupació local que
està "molt tocada".

ERC va ser la força
més votada a la Ràpita
i guanya per  primer
cop en la democràcia
unes eleccions munici-
pals (6 regidors i 715
vots més respecte el
2011). Obté gairebé
els mateixos resultats
que va aconseguir CiU
fa 4 anys; ara, la for-
mació liderada per
Joan Martín Masdeu,
que ha sabut contenir
l’embat d’un desgast
previsible, es queda
com a segona força
amb 5 regidors.

ERC fou la força 
més votada a la Ràpita

Martin Masdeu felicita a Josep Caparrós i ofereix «la nostra col.laboració»

Alfred Blanch debuta
com a alcalde

A Santa Bàrbara

El proper alcalde
de Santa
Bàrbara, segons
informació de la
Plana ràdio, valo-
ra els resultats
del diumenge i
diu que era cons-
cient de que
podien perdre un
regidor. “Sempre
que hi ha canvi de líder, hi ha una dava-
llada de vot convergent, però es manté
sempre entre els 950 i els 1200 vots”.
CiU, que segueix en majoria, té set
regidors (58,01 %) dels 11 possibles
del consistori. EP-AM, es queda amb
tres i el  PP amb 1.

Cal destacar tels resultats de Fu-
tur per la Sénia, que dobla el
nombre de vots i aconsegueix
així la majoria absoluta amb un
total de 1.441 vots i vuit regi-
dors. Cal recordar que Futur per
la Sénia ha canviat de cap de llis-
ta en aquestes eleccions, ja que
Joan Moisés ha substituït a l’ac-
tual alcaldessa, Marutxi Balles-
ter. El PP torna a situar-se com
a segona força, tot i perdre un
regidor. També perd regidors
CiU, en aquest cas dos, i el PSC que es queda amb un sol regidor.

Majoria abosluta de Futur per la Sénia

REDACCIÓ

A Sant Jaume, torna a guanyar el PSC, amb Joan Castor Gonell
com a candidat, tot i perdre un regidor. Esquerra també creix
notablement a la població de Sant Jaume d’Enveja, i passa d’un
regidor a tres, amb un total de 469 vots. 
Valoració de Joan Castor Gonell: “Afortunadament ha fina-
litzat una campanya electoral agressiva, difamatòria i persona-
lista per part de CiU. Fins ara hem consolidat governs amplis,
forts i de consens, tot i que disposàvem de majoria absoluta i
no hi estàvem obligats.  El 24 de maig la ciutadania ens ha
donat de nou el seu suport com a força més votada, tot i haver
perdut un regidor. Intentarem, com sempre hem fet, arribar a
un acord de govern en benefici del poble. Continuarem al ser-
vei de Sant Jaume d’Enveja i posarem tots els nostres
esforços per no defraudar a ningú”.

El PSC torna a guanyar a Sant
Jaume, tot i perdre un regidor

“La campanya ha estat difamatòria, per part de CiU”

La formació ha rebut un
48,50% dels vots, 10
punts més que en els comi-
cis del 2011 (7 regidors).
Pel que fa a la resta, CiU,
PP i PSC s’han repartit els
vots amb tres regidors
cada partit. 
Alfons Montserrat
(ERC): “Vull expressar els
meus agraïments a les
2.117 persones que diu-
menge ens vau dipositar la
vostra confiança.
Treballarem per estar a
l'alçada de la responsabili-
tat que ens heu donat i no
defraudar-vos. Vull agrair
també les 4.291 persones
que vau anar a votar per
qualsevol de les opcions
que es presentaven, per-

què d'aquesta manera feu
possible la democràcia. I
donar l'enhorabona als
nous regidors que han sor-
tit elegits, desitjant-los sort
i encerts, amb el convenci-
ment que d'aquesta mane-
ra repercutirà en el bé
d'Alcanar. Com és lògic,
estem molt satisfets dels
resultats, que ens han
permès obtenir per prime-
ra vegada a Alcanar la
majoria absoluta, a pesar
de totes les dificultats que
hem hagut de passar
durant aquest mandat. La
confiança que ens ha donat
el poble ens il·lusiona per a
continuar treballant per
Alcanar i la millora de la
qualitat de vida de la nostra
gent.”.
Ivan Romeu (CiU): “Són
uns resultats que no ens
esperàvem. Ens hem
esforçat molt tot l'equip
per explicar aquesta nova
forma de fer política i ho

hem fet amb un tó molt
positiu, amb l'eslogan ‘tot-
hom guanya’. Si avui tornés
ha començar la campanya
diria el mateix que he dit i
faria el mateix que he fet i
amb la mateixa gent a la
llista. A mi m'agrada dir la
següent frase:
Cap esforç cau en terra
estèril, només li cal temps
per brotar”.

Alfons Montserrat, can-
didat d’ERC d’Alcanar,
ha guanyat les elec-
cions amb majoria
absoluta. 

Majoria absoluta d’Alfons Montserrat,
a Alcanar

48.50 % dels vots, 10 punts més que al 2011.

REDACCIÓ

Socialistes d’Ulldecona
obté 5 regidors

Encapçalats per Núria Ventura

A Ulldecona, la nova
marca Socialistes
d’Ulldecona, encapça-
lada per Núria
Ventura, va guanyar
amb un 33,57% dels
vots, el que suposa
cinc regidors. 
Tot i això, CiU ha
incrementat els seus
vots en quatre punts i
ha mantingut quatre
regidors. El PP també
es manté, i la CUP entra per primer
cop en aquest ajuntament. 
Resultats Ulldecona: 929 Socialistes,
739 CiU, 382 PP, 347 MesU, 315 CUP.
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El Consell Comarcal de la Terra Alta ha portat a
terme des del passat novembre de 2014 el pro-
grama Treball i Formació, una iniciativa del
Servei d’Ocupació de Catalunya, amb cofinança-
ment del Fons Social Europeu. 
Durant aquests sis mesos, un total de tretze per-
sones aturades de tots els pobles de la comar-
ca han estat treballant en tasques de manteni-
ment i neteja d’espais públics repartits pels
dotze municipis de la Terra Alta.  A més del con-
tracte laboral, el col·lectiu ha rebut noranta hores
de formació amb certificat de professionalitat en
tres mòduls d’ofimàtica, a part d’altres sessions formatives en matèries com la prevenció
de riscos laborals, emprenedoria, itineraris de formació, servei de Borsa de Treball de
l’Oficina Jove del Consell Comarcal i inserció laboral.

El Consell Comarcal de la Terra Alta finalitza el
programa Treball i Formació

Vuit dotacions dels
Bombers de la Generalitat
han reprès aquest dime-
cres al matí les tasques
de recerca de l'home que
va desaparèixer dilluns al
riu Ebre després de bolcar
la seva canoa mentre feia
una travessa i ser arrosse-
gat per la corrent prop de
Ginestar. L'home, de 67
anys i nacionalitat holan-
desa, s'allotjava amb la
seva família en un càm-
ping de Ginestar. Segons
coneixedors d'aquest
tram de riu, pel baix cabal
i les seves característi-
ques, no es tracta d'una
zona especialment perillo-
sa en aquests casos.
Aquest dimarts, la recer-
ca, que es va concentrar
als marges del riu Ginestar
i Miravet, per una banda, i
des de Miravet cap a la
desembocadura per l'al-
tra, va acabar sense èxit.

Es reprèn la
recerca de
l’home

desaparegut en
bolcar al riu

Ha durat sis mesos Una de les notícies més destacades de la nit
electoral va ser el canvi de color de
l'Ajuntament de Móra la Nova. Esquerra
Republicana va trencar la majoria absoluta de
CiU i va assolir cinc regidors, per quatre conver-
gents i dos del PSC. L'alcaldable convergent,
Ferran Bladé, va reconèixer els republicans
com a guanyadors de les eleccions i va renun-
ciar a «establir cap pacte per arribar a l'alcal-
dia», tal i com es va comprometre durant la
campanya electoral si no era la formació més
votada. D'esta manera, Francesc Xavier Moliné
encapçalarà el nou consistori de Móra la Nova.
Convergència i Unió va refermar la majoria
absoluta als sis municipis on ja la va aconseguir
ara fa quatre anys. És el cas de Móra d'Ebre,
Tivissa, Riba-roja d'Ebre, la Palma d'Ebre i

Vinebre, on repetiran tots els alcaldes de la
legislatura anterior. La federació nacionalista no
ha estat la llista més votada -sense majoria
absoluta- en cap municipi de la comarca. Dos
municipis on encara s'ha de decidir tot soń
Ascó i Rasquera. En el cas d'Ascó, la llista més
votada va ser la de la Federació d'Independents
de Catalunya, que va treure quatre regidors,
seguida de prop per Convergeǹcia i Unió,
també amb quatre regidors i, per uĺtim, hi haura ̀
també un regidor d'Esquerra Republicana -Jose
Jaumot- que podria tenir la clau del govern.
A Rasquera, segons informa també aguaita.cat
la llista més votada -la d'ERC, amb Dolors
Subirats- ha tret nomeś quaranta vots més que
la menys votada, la de Solidaritat Catalana de
Josep Benaiges. 

Móra la Nova, el canvi més destacat
Després del 24-M, a la comarca riberenca

El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre ha acollit una
jornada de treball per donar
a conèixer la marca
EbreBiosfera i el seu proce-
diment d’adhesió als empre-
saris dels sectors turístic i
agroalimentari de la comar-
ca. La jornada de treball
s’ha desenvolupat amb la
participació de l’assessora
en temes ambientals del
Departament de
Presidència de la
Generalitat de Catalunya,
Imma Juan; i Julio Monfort,
del Departament
d’Agricultura. La jornada
s’ha dividit en dues parts.
Una primera, pel matí,
adreçada a les empreses
del sector agroalimentari. I
una segona part, per la
tarda, dirigida a les empre-
ses del sector turístic. En
les dues sessions s’han pre-
sentat el reglament d’ús de
la marca EbreBiosfera, els

requisits que cal complir i la
documentació necessària
per fer efectiva l’adhesió a
la marca, que pot suposar
un valor afegit per a les
empreses de la
comarca.Cal recordar que,
segons el reglament,
podran acollir-se a la utilitza-
ció de la marca els produc-
tes, béns o serveis que
compleixin, entre altres, els
requisits següents: estar
elaborats, obtenir-se o rea-
litzar-se dins de la zona
EbreBiosfera i la seva àrea
d'influència; i incorporar al
contingut de la memòria
una justificació específica
de les raons per les quals
considera que el producte,
bé o servei és mereixedor
de la concessió de l’ús de la
marca. El Comitè Avaluador
de la Marca, a la vista de la
memòria, valorarà les raons
exposades i n’emetrà infor-
me. En aquest informe pro-

posarà, si escau, els com-
promisos addicionals que
haurà de complir la persona
sol·licitant. La presentació
de sol·licituds es pot fer per-
sonalment als consells

comarcals de la Ribera
d’Ebre, el Montsià, el Baix
Ebre, i la Terra Alta, i a les
seus de la Cambra de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa, o bé

mitjançant Internet.
El dret d'ús de la marca i
logotip Terres de l’Ebre
Reserva de la Biosfera
tindrà una durada limitada a
tres anys.

El CCRE acull una sessió informativa sobre la marca
EbreBiosfera i el seu procediment d’adhesió

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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ECONOMIA Sònia Rupérez Monreal

ncara que la situa-
ció actual no és la

millor per a poder fer
reformes a la llar,  hem
de ser optimistes i saber
que és possible fer
obres i reformes a casa
per un cost més baix del
que podem pensar.

No totes les persones
que es dediquen a fer
reformes (paletes, pin-
tors, electricistes,....)
saben que el tipus impo-

sitiu que s’aplica a
aquests treballs no
sempre és el 21%. Això,
encara que no ho sem-
bli, és important, ja que
pot suposar elevats
estalvis en el preu final
de la reforma.

Avui en dia, el IVA es el
21% gairebé per a tots
els sectors (amb alguna
excepció). Per tant, si al
cost de l’obra li afegim
una cinquena part del

pressupost, sens treuen
les ganes de fer refor-
mes, o el que és pitjor,
fer reformes amb factu-
ra, és a dir, pagar en
“negre” i de vegades,
utilitzar els serveis de
professionals…. molt
poc professionals.

El tipus impositiu per a
les reformes és el reduït
del

10%, sempre i quan es
compleixin unes condi-
cions.

Però hem de tindre en
compte que existeix la
possibilitat d’aplicar
l’iva reduït del 10% a la
reforma de casa nostra.
Tot això, és clar, si
complim una sèrie de
requisits:

- El destinatari de
l’obra, és a dir, la perso-
na que  fa la reforma a
casa seva, ha de ser
una persona física, i
l’habitatge ha de ser per
a ús particular, és a dir,
no pot estar ni llogada
ni destinar-se a una
activitat empresarial o
professional.

- L’habitatge que
es rehabilita ha de ser
l’habitatge habitual.
Han d’haver passat més

de dos anys des que es
va construir l’habitatge
o des de la darrera
rehabilitació

El cost total dels mate-
rials aportats per a dur a
terme la reforma, ha de
ser com a molt el 40%
de la base imposable de
tota la reforma.

L’empresa de reformes,
si ho creu convenient,
per a acreditar que el
seu client compleix tots
aquests requisits, pot
demanar, una declara-
ció escrita en què se
certifiqui que l’habitatge
és per a ús particular i
que es tracta d’un habi-
tatge habitual.

Com poden veure, no
són uns requisits massa
excloents, és més,
gosaria a dir que la
majoria de persones
que volen fer reformes a
casa seva els complei-
xen.

Per tant, si es tracta
d’una feina que es fa al

domicili habitual d’un
particular, l’edifici no ha
estat renovat en els
darrers dos anys i el
cost dels materials que
formaran part de l’obra
no superi el 40% de
l'import total sense IVA,
podem aplicar el 10%.

Així que, si vostè és un
pintor, paleta, fuster...,
tingui-ho en compte per-
què els seus preus es
podran reduir conside-
rablement i podrà ser
més competitiu. Si pel
contrari, és un particu-
lar, també és bo saber-
ho perquè molts dels
professionals no ho
saben i poden fer-li
pagar el 21% en lloc del
10%.

Pots formular
les teves preguntes
del lector a Sònia: 

infolexebre@gmail.com
Sònia Rupérez Monreal

Lexebre Consultors 
977 50 40 17

E

La pregunta del lector per a Sònia 

“Hem puc estalviar diners en la reforma de la llar?”

Es tracta de la empresa
LarvaMed, co-fundada
amb tres altres socis, pel
biòleg de Roquetes Xavier
Franch Marro. L’empresa
també compta amb el
suport dels també
ebrencs Juan Pedro
Linares, infermer expert
en el tractament d'úlceres
i membre del GNEAUPP
(Grupo Nacional para el
Estudio y Asesoramiento
de las Úlceras Por Presión
y heridas crónicas), i pel
metge JM. Martínez París,
especialista en cirurgia
reparadora de la Clínica
Terres de l'Ebre. 
El projecte preveu el
desenvolupament del trac-
tament ferides cròniques,
una lesió cada cop més

freqüent entre la població,
mitjançant larves de
mosca. 
Aquesta és una técnica
natural i molt efectiva que
millora no únicament la
desinfecció i neteja les
ferides cròniques, sinó
també la seva cicatritza-

ció. El projecte compar-
teix distinció d'entre els
20 seleccionats a tot
l'Estat en la quarta convo-
catòria del programa
d’Emprenedoria social
impulsat per l’Obra Social
“la Caixa”. 

Un projecte de les Terres
de l'Ebre ha estat selec-
cionat en la quarta con-
vocatoria del Programa
d'emprenedoria Social
de l'Obra Social “la
Caixa”

L'Associació d'Afectats per
la secció de crèdit de la Co-
operativa de l'Aldea ha
obert la porta a dialogar
amb l'entitat per poder re-
cuperar els estalvis dels im-
positors, un cop la junta
rectora va presentar dime-
cres les adhesions que li
haurien de permetre supe-
rar el conveni concursal.
Els socis crítics, molts dels
quals han rebutjat donar su-
port al conveni, consideren
ara acceptar l'oferiment
d'última hora de la junta rec-
tora de poder afegir-se
igualment a l'opció B del pla
de viabilitat, més llarga
però sense quitances, per
recuperar els estalvis. 
Tot i això, el president de

l'Associació, Jordi Gas, ha
anunciat que mantindran les
accions judicials obertes
per reclamar indemnitza-
cions.

Opció de diàleg

amb la secció

de crèdit de la

Cooperativa de

l’Aldea

Un projecte ebrenc distingit en el
Programa d’Emprenedoria Social

Per la Caixa

REDACCIÓ

Avui divendres 29 de maig,
de 10 a 22h, a l’ Auditori
Felip Pedrell, Tortosa acull
una nova edició de la
Marató de Donació de
Sang. La campanya, orga-
nitzada pel Banc de Sang i
Teixits (BST), compta amb
la implicació de
l’Ajuntament de Tortosa, els
Serveis Territorials de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l’Ebre, la
Germandat de Donadors de
Sang de les Terres de l’Ebre
i la Creu Roja Joventut de
Tortosa. Amb l’eslògan “Lo
goig és donar-ne!”, el muni-
cipi espera assolir un nou

rècord de donants. En l’an-
terior Marató, l’any passat,
es va aconseguir una parti-
cipació de 826 donants.
Enguany l’objectiu és supe-
rar aquesta xifra de la pas-
sada edició. 
La Marató vol convertir la
donació de sang en una
gran jornada festiva. Per
això hi participen entitats,
institucions, empreses i par-
ticulars que donen suport i
s’impliquen organitzant un
seguit d’activitats lúdiques
durant la jornada. 
Per venir a donar sang:

www.donarsang.gencat.cat
.

Marató de
donació de sang

A Tortosa, avui divendres
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«»

CRAC de la setmana:Valero Munté i Baldirà 
«SABORS I TEXTURES, AROMES I SENSACIONS»

Valero Munté i Baldirà.
Autor del llibre: «Sabors i
textures, aromes i sensa-
cions»

Més Ebre: Perquè aquest lli-
bre?
Valero Munté : És l’esforç de
molts anys. Intentar transmetre
al llarg del temps els coneixe-
ments recollits durant la meva
experiència dins del món de la
pastisseria.
ME: Durant 8 anys vas portar
aquest llibre «en secret». Per
què?
VM: De fet, el llibre no era un
secret, però sí el fet de fer la
donació de les vendes d'a-
questa primera edició al centre
Jeroni Moragas. Aquest centre
atén a alumnes amb necessi-
tats educatives especials, en
edats compreses entre els 3 i
els 20 anys. En altres
moments de la meva vida ja
vaig col·laborar amb aquest
centre, organitzant jornades
esportives per recollir fons. Va
ser una època bonica. També
t́ he de dir que jo em vaig criar
amb un nen que tenia síndro-
me de Down... 
ME: El fet de donar l'import de
les vendes al Jeroni Moragas
diu molt de tu.També tens un
altre llibre en projecte, però de
temàtica diferent, no?
VM: Si el tinc acabat, però de

caràcter totalment diferent, és
d'història, ja que sóc professor
de ciències humanes. És un
recull de tota la història de la
Ribera d’Ebre poble a poble. Hi
ha temes generals molt impor-
tants, així com, estudis on
col·laboren historiadors, pro-
fessors, ajuntaments i gent
corrent que tenen suficient
informació.
ME: Professor a Lleida, innova-
dor dintre del món de la pastis-
seria, escriptor, ... D'on treus el
temps?
VM: Doncs, sense adonar-me,
hem arribat fins aquesta fita.
La veritat, no sé d’on he tret el
temps. El que et puc dir és
que, quan fas una cosa amb
passió els temps és el de
menys. Ara si, és veritat que
estic molt cansat. El treball
diari més l’ensenyament, són
tasques esgotadores. Crec
que el que pitjor porto són
tants quilòmetres cada dia. El
trajecte des de Móra d'Ebre
fins a Lleida, durant setmanes,
mesos, anys, esgota.
ME: Darrere d'un gran home,
una gran dóna. Amb aquest
cas, al davant d'un gran home.
Lina, la teva dóna i ajudant. Un
pilar important dintre d'aquesta
empresa familiar centenària,
oi?
VM: I tant! Sense la meva dona
no podria marxar del negoci

tan tranquil. Ella es fa càrrec de
tot: organització, gestió i con-
trol, comandes i atendre als
clients cada dia durant tots els
dies de la setmana. No tan-
quem mai!
ME: Qui va fundar la pastisse-
ria fa 100 anys? Hi haurà conti-
nuïtat per part dels fills?
VM: La va fundar el meu besa-
vi. Jo sóc la 4a generació i

crec que amb mi ja s’acaba
tot. Els meus fills volen agafar
altres camins i ho entenc. No
pots obligar a què facin el que
tu voldries. Ells han de triar el
seu futur.
ME: Una pastisseria a Móra
d'Ebre i una altra a Riba-roja.
Els gustos amb els dolços són
diferents entre els Riba-rojans i
Riba-rojanes i els Morencs i
Morenques?
VM: Doncs és curiós. Sí que hi
ha gustos diferents en tan
pocs kilòmetres de distància.
Així com diferents elaboracions
típiques de cada poble. No ho
havia pensat mai!
ME: Quin és el pastís «fetitxe»
de Pastisseria Valero?
VM: Els pontes de Móra, pasta
típica de te que representa el
pont d’arcades sobre l’Ebre, un
pont amb molta història que és
vincle d’unió entre comarques
veïnes. Vaig haver de dissen-
yar-lo de cap a peus. Molts

malts de caps però, després
et recompensa. Fixa't amb un
detall!, els talls dels motlles els
vam haver de tallar amb laser
per poder representar bé les
columnes del pont! Té molt d'
èxit tant per regalar com per a
souvenir.
ME: Que et relaxa més, l'es-
criptura o la pastisseria?
VM: La pastisseria. Poder fer
pastissos de fantasia. Vull dir
que, al moment que et fan
l’encàrrec, ja el tens al cap o a
la ment... Això no té preu! Però
també t'he de dir que al sofà
de casa veient futbol també
em relaxa (riu). Pel que fa a l’es-
criptura, és bonica si després
la poses al calaix. Ara, si ho
vols publicar, l’estrès és supe-
rior i comporta molts mals de
cap. Crec que els qui realment
ho gaudeixen són els lectors.
ME: Ets Mestre Artesà de
Pastisseria.... M'ho expliques?
VM: És un reconeixement a
una trajectòria de pastisser
artesà, la Generalitat de
Catalunya és qui la dona, per
mi tot un honor, aquesta carta
o títol el tinc penjat a les parets
de la meva botiga entre altres
fotos i guardons.
ME: Els teus alumnes han par-
ticipat en aquest llibre. Què n'o-
pinen?
VM: De fet no participen direc-
tament. El que sí que he fet, és
premiar les millors elabora-
cions al llarg dels anys i posar-
les al llibre. Ho he fotografiat
amb molta paciència i crec que
quan veuran els seus treballs,
tindran una gran sorpresa! Jo
sóc persona de compartir,
saps. Això és una manera de
premiar als meus alumnes i al
seu esforç. De moment encara
no han vist el llibre...
ME: La fotografia del llibre.
Tema complicat?
VM: Penso que fer un llibre
amb moltes fotografies és
molt complicat. De fet aquest

"espai" augmenta el volum de
l’obra i n'augmenta el pressu-
post. En aquest llibre hem
hagut de treure moltes fotogra-
fies per poder assolir el pressu-
post inicial... una llàstima!, però
més endavant, ja les posarem.
ME: M'agradaria que m'ensen-
yis a fer un pastís. Quin seria?
VM:Doncs podria ser un semi-
fred. Complexe, però quan es
domina, és fetitxe!
ME: Recomana'm un pastís
per un naixement?
VM: Podria ser un pastís amb
les lletres del nom del nadó.
ME: Una comunió?
VM: Un pastís amb la tècnica
de la fotografia de la nena o el
nen amb el seu vestit i la seva
il·lusió.
ME: Un casament?
VM: Podríem fer una piràmide
truncada, tota voltada de semi-
freds de tots els sabors i
colors.
ME: Algú t'ha demanat un pas-
tís per a una defunció?
VM: (riu) No, encara no, però
no se sap mai! El que si fem
són molts pastissos eròtics i
de fantasia. Els podeu veure al
meu Facebook Valero Munté
Baldirà, en l’apartat fotos.
ME: Avui divendres 29 a les
19,00 h, al Castell de Miravet,
hi haurà festa gran, no? Me'n
pots fer cinc cèntims?
VM: Efectivament. Avui dona-
rem a conèixer el llibre en un
acte cultural amb moltes sor-
preses musicals, parlaments i
degustacions. Alumnes meus
de l’institut em donaran un cop
de mà, així com una colla d’a-
mics que m’han ajudat molt en
el muntatge de l'esdeveniment.
ME: Vols afegir alguna altra
cosa?
VM: Sí. M'agradaria que la
gent de les nostres comar-
ques compres aquest llibre, ja
que les vendes ajudaran,
econòmicament, al centre
Jeroni Moragas. 

Isabel Carrasco
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TORTOSA

Partit Vots %   Reg.
CiU 4.633 34,34 8
ERC-AM 2.261 16,76 4 
MT-E 2.196 16,28 4
PSC-CP 1.597       11,84 3
CUP-AET-PA 930  6,89 1
PP 779 5,77 1

SOM TORT. 519 3,85 0
PxC 246 1,82 0
DN 61 0,45 0
Cens total: 23.084
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 13.681-59,27%
Abstencions: 9.403-40,73%
Vots nuls: 191-1,4%
Vots en blanc: 268-1,99%

AMPOSTA

Partit Vots %   Reg.
EA - AM 4.400 47,11 11
CiU 2.738 29,31     7
PSC-CP 1.110 11,88 2
PxC 572 6,12 1
PP 283 3,03 0
PCPC 68 0,73 0

Cens total: 14.471
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 9.519-65,78%
Abstencions: 4 . 9 5 2 - 3 4 , 2 2 %
Vots nuls: 179-1,88%
Vots en blanc: 169 - 1,81%

MÓRA D’EBRE GANDESA

Partit Vots %   Reg.
CiU 1.285 51,81 7
ERC - AM 541    21,81 3
PSC-CP 404 16,29    2
PP 170 6,85 1

Cens total: 3.972
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 2.528-63,65%
Abstencions: 1 . 4 4 4 - 3 6 , 3 5 %
Vots nuls: 48-1,9%
Vots en blanc: 80 - 3,23%

Partit Vots %   Reg.
CiU 823 54,83 6
ApG - AM 501 33,38 4
PP 121 8,06 1

Cens total: 2.101
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.545-73,54%
Abstencions: 5 5 6 - 2 6 , 4 6 %
Vots nuls: 44-2,85%
Vots en blanc: 56 - 3,73%

2015

2011

2015

2011

2015

2011

2015

2011

El president de la Federació de l’Ebre d’ERC, Gervasi Aspa, i el secretari d’Organització de la
Federació, Albert Salvadó, acompanyats dels futurs alcaldes de Roquetes, l’Aldea i Amposta han valo-
rat els resultats de les passades eleccions municipals. Aspa s’ha mostrat molt content i satisfet pels
‘resultats històrics’ assolits i que permeten  els ser el referent d’esquerres i l’independentisme a les
Terres de l’Ebre. El president republicà ha destacat que ERC-AM és segona força política amb 25.544
vots, a més de ser a 19 municipis la llista més votada, 15 dels quals amb majoria absoluta. 

‘Aspa: Hem fet uns resultats històrics
a les Terres de l’Ebre’

Valoració de les eleccions

Malgrat la davallada de vots i la pèrdua d'alcaldies importants com la d'Amposta, CiU fa
una valoració positiva perquè continua sent la força més votada a més de 2.000 vots de
diferència de la segona opció. Sobre Amposta, Juan s'ha mostrat convençuda que Manel
Ferré ha sortit perjudicat del desplegament policial que a pocs dies de la campanya va
haver-hi a la capital del Montsià en el marc de la investigació del cas Innova. (ACN) 

CiU fa una valoració positiva:
“continuem sent la força més votada”



BATEA

Partit Vots %   Reg.
UPTA-CP 715 56,48 5
100%xB 371 29,3 3
CiU 152 12,01 1

Cens total: 1.545
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.278-82,72%
Abstencions: 267-17,28%
Vots nuls: 12-0,94%
Vots en blanc: 28-2,21%

HORTA DE SANT JOAN

Partit Vots %   Reg.
CiU 390 49,62     5
PP 226 28,75 2
Més - AM 154 19,59 2

Cens total: 999
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 799-79,98%
Abstencions: 200-20,02%
Vots nuls: 13-1,63%
Vots en blanc: 16 - 2,04%

EL PINELL DE BRAI VILALBA DELS ARCS L’ALDEA AMETLLA DE MAR

GODALL LA RÀPITA SANT JAUME D’ENVEJA SANTA BÀRBARA LA SÉNIA ULLDECONA

ESPECIAL RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2015 TERRES DE L’EBRE 

Partit Vots %   Reg.
EPPB-E 265           39,03 4
CiU 193 28,42 3
ERC - AM 99 14,58 1
Xxx-FIC 74    10,9    1
PP 31 4,57 0

Cens total: 846
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 698-82,51%
Abstencions: 148-17,49%
Vots nuls: 19-2,72%
Vots en blanc: 17- 2,5%

Partit Vots %   Reg.
CiU 171 37,92 3
CpV-AM 136 30,16 2
UpV - FIC 133 29,49 2

Cens total: 572
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 451-78,85%
Abstencions: 121-21,15%
Vots nuls: 0-0%
Vots en blanc: 11 - 2,44%

Partit Vots %   Reg.
ERC - AM 1.332 64,72 8
CiU 646 31,39 3

Cens total: 2.947
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 2.133-72,38%
Abstencions: 814-27,62%
Vots nuls: 75-3,52%
Vots en blanc: 80 - 3,89%

Partit Vots %   Reg.
CiU 1.008 31,67 5
ERC / AM 949 29,81 4
Plat.Calera583 18,32 2
CP 458 14,39 2
PP 124 3,9 0

Cens total: 4.908
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 3.247-66,16%
Abstencions: 1.661-33,84%
Vots nuls: 64-1,97%
Vots en blanc: 61 - 1,92%

2015

2011

2015

2011

Partit Vots %   Reg.
ApG - AM 190 43,28 3
PSC - CP 178 40,55 3
PP 64 14,58 1

Cens total: 558
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 449-80,47%
Abstencions: 109-19,53%
Vots nuls: 10-12,23%
Vots en blanc: 7 - 1,59%

Partit Vots %   Reg.
ERC - AM 1.880 30,35 6
CiU 1.536 24,79 5
PSC - CP 831 13,41 2
mR 764 12,33 2
SI-SOLID. 407 6,57 1
ICV-EUA-E 404 6,52 1
PP 251 4,05 0

Cens total: 10.595
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 6.260-59,08%
Abstencions: 4.335-40,92%
Vots nuls: 65-1,04%
Vots en blanc: 122 - 1,97%

Partit Vots %   Reg.
PSC - CP 732 38,87 5
CiU 504 26,77 3
ERC - AM 469 24,91 3
PP 126 8,77 0

Cens total: 2.793
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.928-69,03%
Abstencions: 865-30,97%
Vots nuls: 45-2,33%
Vots en blanc: 52- 2,76%

Partit Vots %   Reg.
CiU 960 58,01 7
EP - AM 390 23,56 3
PP 215 12,99 1

Cens total: 2.719
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.738-63,92%
Abstencions: 981-36,08%
Vots nuls: 83-4,78%
Vots en blanc: 90 - 5,44%

Partit Vots %   Reg.
FS-E 1.441 52,44 8
PP 351 12,77 2
CiU 292 10,63 8
JUNTS ERC- AM 703 9,21 1
PSC-CP 192 6,99 1
PXC 134 4,88 0

Cens total: 4.073
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 2.798-68,7%
Abstencions: 1.275-31,3%
Vots nuls: 50-1,79%
Vots en blanc: 85 - 3,09%

Partit Vots %   Reg.
SU -CP 929 33,57 5
CiU 734 26,53 4
PP 382 13,81 2
+U - AM 347 12,54 1
CUP ULLDEC. 308 11,13 1

Cens total: 4.230
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 2.850-67,38%
Abstencions: 1.380-32,62%
Vots nuls: 83-2,91%
Vots en blanc: 67 - 2,42%
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2011

2015

2011

2015

2011



AMETLLA DE MAR L’AMPOLLA DELTEBRE PERELLÓ ROQUETES ALCANAR

ULLDECONA ASCÓ FLIX ARNES MÓRA LA NOVA RIBA-ROJA D’EBRE

ESPECIAL RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2015 TERRES DE L’EBRE 

Partit Vots %   Reg.
CiU 1.008 31,67 5
ERC / AM 949 29,81 4
Plat.Calera583 18,32 2
CP 458 14,39 2
PP 124 3,9 0

Cens total: 4.908
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 3.247-66,16%
Abstencions: 1.661-33,84%
Vots nuls: 64-1,97%
Vots en blanc: 61 - 1,92%

Partit Vots %   Reg.
CiU 813 58,11 7
ERC / AM 325 23,23 3
PP 214 15,3 1

Cens total: 2.207
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.448-65,61%
Abstencions: 759-34,39%
Vots nuls: 49-3,38%
Vots en blanc: 47 - 3,36%

Partit Vots %   Reg.
CiU 2.459 41,78 8
CE-SD-CP 1.596 27,12 5
ERC - AM 703 11,94 2
PP 516 8,77 1
CUP DELT- PA 502 8,53 1

Cens total: 8.867
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 5.979-67,43%
Abstencions: 2.888-32,57%
Vots nuls: 93-1,56%
Vots en blanc: 110 - 1,87%

Partit Vots %   Reg.
ERC - AM 714 54,09 6
CiU 555 42,05 5

Cens total: 1.961
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.380-70,37%
Abstencions: 581-29,63%
Vots nuls: 60-4,35%
Vots en blanc: 51 - 3,86%

Partit Vots %   Reg.
ERC - AM 1.288 41,76 7
PSC-CP 505 16,37 2
CiU 473 15,34 2
PP 251 8,14 1
EiPR-E 204 6,61 1
PxC 184 5,97 0
RTU 73 2,37 0

Cens total: 5.739
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 3.195-55,67%
Abstencions: 2.544-44,33%
Vots nuls: 111-3,47%
Vots en blanc: 106 - 3,44%

Partit Vots %   Reg.
ERC - AM 2.117 48,5 7
CiU 612 14,02 2
PSC-CP 540 12,37 2
PP 467 10,7 1
CUP ALCANAR502 10,54 1
SOM ALCANAR 184 2,18 0

Cens total: 6.678
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 4.441-66,5%
Abstencions: 2.237-33,5%
Vots nuls: 76-1,71%
Vots en blanc: 74 - 1,7%

2015

2011
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2011

2015

2011

2015

2011

Partit Vots %   Reg.
SU -CP 929 33,57 5
CiU 734 26,53 4
PP 382 13,81 2
+U - AM 347 12,54 1
CUP ULLDEC. 308 11,13 1

Cens total: 4.230
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 2.850-67,38%
Abstencions: 1.380-32,62%
Vots nuls: 83-2,91%
Vots en blanc: 67 - 2,42%

Partit Vots %   Reg.
IA-FIC 460 43,56 4
CiU 435 41,19 4
ERC - AM 129 12,22 1

Cens total: 1.377
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 1.085-78,79%
Abstencions: 292-21,21%
Vots nuls: 29-2,67%
Vots en blanc: 32 - 3,03%

Partit Vots %   Reg.
EpF - AM 1.214 60,94 7
CiU 320 16,06 2
SI-SOLID 316 15,86 2
FLIX TEU 80 4,02 0

Cens total: 2.951
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 2.052-69,54%
Abstencions: 899-30,46%
Vots nuls: 60-2,92%
Vots en blanc: 63 - 3,11%

Partit Vots %   Reg.
CiU 218 62,64 5
ERC - AM 124 35,63 2

Cens total: 419
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 355-84,73%- 
Abstencions: 64-15,27%
Vots nuls: 7-1,97%
Vots en blanc: 6- 1,72%

Partit Vots %   Reg.
ERC - AM 682 43,19 5
CiU 610 38,63 4
PSC-CP 259 16,4 2

Cens total: 2.222
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats:    1.611-72,5%
Abstencions: 611-27,5%
Vots nuls: 32-1,99%
Vots en blanc: 28 - 1,77%

Partit Vots %   Reg.
CiU 440 57,44 5
CP 295 38,51 4

Cens total: 968
Escrutat 100%
Vots comptabilitzats: 784-80,99%
Abstencions: 184-19,01%
Vots nuls: 18-2,3%
Vots en blanc: 31 - 4,05%
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ESPORTS

L’Ascó va empatar amb el
Jumilla (2-2) en el partit d’ana-
da de l’eliminatòria d’ascens
a la Segona B. Un resultat
que deixa l’eliminatòria oberta
però decantada per a l’equip
murcià. L’Ascó va pagar cara
la responsabilitat inicial. Per
tot. I en una acció a pilota atu-

rada, en fora de joc, els visi-
tants, ben posats sobre el
camp, van fer el 0-1. A la re-
resa, l’Ascó va sortir molt en-
dollat i aviat va empatar de
penal. Però quan millor esta-
va l’Ascó i més acomodat es-
tava el Jumilla, una altra acció
a pilota aturada, en un cór-

ner, va suposar l’1-2. Gerra
d’aigua freda. Però reacció
asconenca en uns darrers
quinze minuts d’esperança
perquè quan l’Ascó, sent di-
recte, va poder obrir el camp,
sobre tot el costat esquerre,
va fer mal a la lenta defensa
visitant. Eizaguirre, en una bo-

na jugada, va fer l’empat i
l’Ascó que va tenir altres op-
cions per haver guanyat. Diu-
menge, la resolució a Múrcia.
No hi ha res a perdre i molt a
guanyar. 
Viatge i entrada (30 euros).

La Festa de Futbol que es va
viure a Ascó va ser immensa.   

La tornada decidirà l’ascens a la Segona B
DIUMENGE 17 HORES

Al partit d’anada, Ascó i Jumilla van empatar a dos gols
Arribem al final de la

temporada. Han passat 34
jornades. I és el moment
per tots per fer balanç. 
També autocrítica. Sí,

això sempre. Per desgrà-
cia, hi ha molt poc hàbit de
fer-ho. I d’admetre els
errors. Però jo avui vull
destacar a un mestre que
és de la Sénia però que viu
a Madrid. Es diu Joaquin
Celma. I té les seues sec-
cions fixes a Més Ebre. Hi
haurà gent que li agradarà
Celma. N’hi haurà que no.
Indiscutible. Jo m’hi trobo
cada dia amb gent que
m’estima i també amb la
que, quan m’he girat, m’o-
dia. El futbol és així... 
Seguim. Celma tindrà

els seus grans defectes
però el projecte que va ini-
ciar al setembre és fantàs-
tic. Feia anys que en parlà-
vem. Jo el volia recuperar i
no podia. I Celma va fer-
ho. I ha creat un ‘monstre’.
Una obra mestra que con-
trola, a través de les pla-

nes de Més
Ebre, a més
de 1000 ju-
gadors ca-
da setma-
na. Jugadors que, els
divendres, busquen el gra-
tuït ebrenc de referència
per saber quina ha estat la
seua puntuació o quina és
la seua classificació a la re-
gularetat. Un projecte que
ha creat moltíssima expec-
tació i també controvèrsia.
Polèmica. Però que ha en-
ganxat a milers i milers de
ciutadans. 
I després, els Foros cre-

ats permeten estar en con-
nexió amb més de 1000
persones entre directius,
tècnics i jugadors de la
provincia. Un monopoly.
Queden moltes setma-

nes per disfrutar de Cel-
ma. Jo l’únic que vull fer-li
és un reconeixement pú-
blic i agrair-li l’ajuda perquè
Més Ebre sigui més gran,
més popular. I ho fa per
mi. Gràcies, Joaquin.

Gràcies Joaquin Celma

L’Ascó no té res a perdre i si que molt a guanyar. Si passa
l’eliminatòria, pujarà a la Segona B. Si no, tindrà una altra

ocasió per seguir intentant-ho. 

Partit de tornada

Ahir va fer-se oficial

Gustavo renova amb l’Amposta
PRIMERA CATALANA

El capità de l’Amposta ha
renovat. Era una incògnita
perquè s’havia dit que volia
penjar les botes enguany.
Però seguirà un any més. Es
una de les condicions que va
posar Teixidó per seguir i s’-
ha complert.
L’Amposta, ja mirant en

l’any que ve, acaba la lliga
demà al matí al camp del
Lleida. L’equip va perdre en
el darrer partit a casa contra
el Santboià, que encara té
opcions de ser campió, si
guanya el Tàrrega i perd el
Morell al camp del S. Ilde-
fons.

Rapitenca, de Cham-
pions
Temporada de rècord la de

la Rapitenca. Un gran balanç
el que assoleix amb la quarta
victòria seguida i assegurant
la quarta plaça. Meritori i
més tenint en compte que la
plantilla es va anar debilitant.
Però la gent dels planters i la

que s’ha incorporat, han fet
bona feina. Peque, Paez i Fe-
rreres van marcar a Torre-

dembarra (2-3)

Nando Crespo, nou tècnic
rapitenc, estarà dilluns a
Minut 91 (23.15h), amb

Antoni Teixidó

Canal TE

Juga amb el filial del Vilareal, però la seua trajectòria li ha portat anar convocat pel primer equip

Un jove d’Ulldecona de 17 anys que somia despert
ALEIX GARCIA VA DEBUTAR A PRIMERA DIVISIÓ A SAN MAMÉS

Aleix Garcia és un crac ull-
deconenc que des de petit
està al Vilareal. Aquesta tem-
porada, mb els seus 17 anys,
ha marcat distàncies i juga

amb els dos filials, sent inter-
nacional en la seua categoria i
jugador destacat en els torne-
jos que ha jugat. La seua ex-
plosió va fer que Marcelino li

donés el premi que mereixia
cridant-lo a la convocatòria
del darrer partit de lliga, a San
Mamés. Aleix ha anat complint
somnis. Ara ja somia despert.

Internacional i debut a
Primera, amb 17 anys.

Un crac

Gran ambient a l’estadi asconenc, dissabte passat. 
IRIS SOLÀ
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El Gandesa s’ha recuperat
en els darrers partits i amb
el triomf a Alcanar és quart
(1-4).
Bona temporada la del

club de la Terra Alta que aca-
barà un altre cop entre els
cinc primers.

A l’Alcanar se li està fent
llarg el final de temporada.
Es preveu, de moment, in-
certesa. La junta té pocs
membres i és possible que
no continuin. Genís, que ver-
tebra l’equip, podria no conti-
nuar. I, per tant, a l’espera

que això es confirme (altres
vegades ha pogut passar i al
final s’ha arreglat) la situació
sembla incerta.
El que si està clar és que

jugadors de fora no segui-
ran, és el cas d’Edu Aguilar o
Romero.

Finalment, de la jornada,
destacar la victòria de la Ca-
va en el derbi contra el Delte-
bre (6-0) i també el triomf del
Catalònia contra el Camp
Clar (4-3) en una tarde de co-
miats (vegeu plana 17)

El Gandesa goleja a Alcanar i és quart

INCERTESA AL CLUB CANAREU DE CARA LA TEMPORADA VINENT

Interès en Raül Jimenez
CD TORTOSA

Dilluns es presentarà el nou entrenador del CD Tortosa, ja cone-
gut pels lectors de Més Ebre. 
Així mateix, el club ja està treballant per a la propera temporada,

en la plantilla, sota la supervisió total dels fitxatges del Director Es-
portiu. En aquest sentit, agradaria molt poder incorporar al porter
Raül Jimenez, que ara està al Jesús i Maria. Però només és una in-
tenció, un desig i un rumor. I, a més, la llista de jugadors és llarga,
a més dels que poden venir de Tarragona amb el tècnic. 

El Deltebre, que ja ha baixat,
rebrà diumenge el Cambrils.
El Cambrils, juntament amb el
Camarles i l’Ampolla, lluitaran
per evitar la cinquena plaça
per la cua que, a hores d’ara,
és de descens per compen-
sació. 
Narcís Laboria ja ha mani-

festat oficialment que la tem-
porada vinent no segueix al
Deltebre: “era un repte que

vam afrontar amb il.lusió però
amb el pas de les jornades la
manca d’efectius i les conti-
nues baixes que s’han pro-
duit, algunes per manca d
compromís, ens han anat de-
bilitant”. Narcís, del partit del
comiat, manifestava que “a
veure, la meua inteció i així
ho transmetré als jugadors,
és acabar la lliga, el dia del
meu comiat, amb una victò-

ria. Per dedicar-li a  l’afició.
Ho farem per nosaltres. Si
després això pot beneficiar a
un equip veí, perfecte”. El Ca-
marles, que ha fet una sego-
na volta exemplar, ha evitat el
descens directe (tot i baixar-
ne quatre) i ara també pot fer-
ho de la compensació. Depèn
d’ell. Però ha de guanyar a
Tortosa, en el derbi. 
Un derbi que no es produeix a

l’estadi des del 16-4 de l’any
61.
El Tortosa, diumenge a

l’Ampolla, va fer el seu partit i
va estar posat. Diumenge,
també ho farà. Es el darrer
partit d’una temporada per
oblidar. 
L’únic però és que contra

el Roda, a casa, o al camp de
Cambrils, els roigiblancs no
van tenir la seua millor tarde. 

El Deltebre pot fer-li un favor al Camarles

MALGRAT EL DESCENS, EL TÈCNIC NARCÍS, QUE JA HA ANUNCIAT QUE NO SEGUEIX, PARLA DE PODER PUNTUAR DIUMENGE EN EL COMIAT

El Jesús i Maria va guan-
yar al camp del Cambrils (0-
1) i va fer el que devia per
mantenir el seu impressio-
nant bagatge: 25 partits, 1
derrota.
A més, amb el triomf, els

de l’Aube van ‘ajudar’ al Ca-
marle si l’Ampolla en la lluita
per evitar la cinquena plaça
per baix. A hores d’ara, l’ocu-
pa el conjunt cambrilenc,
amb la victòria del Camarles
contra el SP i SP (5-0).
D’altra banda, el J. i Maria

ja pensa en la promoció d’as-
cens de la que dilluns conei-

xerà el seu rival.

Nou tècnic
El compromís de David To-

rres i José Mari al cos tècnic
era, al principi, per unes set-
manes. L’equip anava bé i va
passar a ser fins el final de
temporada. Però d’aquí no
passarà. Per aquest motiu,
el club de l’Aube mantindrà
una reunió la setmana vinent
amb un entrenador per a po-
der fitxar-lo. Ja ha existit una
primera aproximació. 

Foto: Francesc Fàbregas /El Travesser

El Jesús i Maria ‘ajuda’ el Camarles
Va guanyar a Cambrils (0-1)

LA SETMANA VINENT REUNIÓ AMB UN TÈCNIC QUE FITXARIA PER A LA LLIGA VINENT

El Remolins-Bítem rebrà l’Ampolla, equip
que encara es juga evitar la compensació

COMIAT DE SERGI NAVARRO DE L’AFICIÓ DE BITEM

El Camarles necessita
guanyar a Tortosa per

evitar la cinquena plaça per
la cua, que a hores d’ara és

de descens per
compensació. 

A Tortosa

Nova edició del Campus Bítem Pepe Roig.

Serà un partit de comiats. Sergi Navarro, després de dues temporades, dirigirà el darrer partit del Re-
molins-Bítem. En l’aspecte esportiu, al R. Bítem li manca un punt per assegurar la tercera plaça. En les da-
rreres jornades, l’equip ha baixat, de fet diumenge va caure golejat a la Canonja. 
L’Ampolla, per la seua part, va empatar amb el Tortos diumenge passat (3-3) i no pot allberar-se d’a-

questa implicació amb el descens per compensació que té la cinquena plaça per la cua. Necessita tam-
bé un empat per evitar qualsevol relació amb aquesta plaça. Ja sabem que si puja posteriorment el Jesús
i Maria, la cinquena plaça per baix no tindrà cap efecte de descens. Però això a hores d’ara és hipotètic.
Jordi Rojas, tècnic de l’Ampolla, valorava el partit contra el Tortosa, “a la primera meitat, ens vam tro-

bar a un rival que va jugar amb intensitat i fent un bon futbol, dels que millor juga a la categoria. A la re-
presa, nosaltres vam millorar i gràcies a l’esforç dels jugadors vam tenir ocasions i llavors vam poder fins
i tot guanyar. Em quedo amb la bona feina de la segona meitat i la resposta de l’equip”.
Finalment, dins de l’actualitat del R Bítem, informar que ja s’han obert les inscripcions per al VIIè Cam-

pus Bítem Pepe Roig. 
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Sempre he dit que som diferents. I ho explicat en molts articles i avui donaré nous ar-
guments per comprovar que som diferents. Vaig recordar en diferents articles que amb
una població tres vegades més petita els vam guanyar a la zona de Taragona en gairebé
tot. En militància a la Tercera divisió, només quatre equips han estat: Nàstic, Reus, Roda
de Berà i Pobla Mafumet, mentre que de la nostra zona: Ascó, La Cava, Amposta, Rapi-
tenca i Tortosa; a la 2a. catalana  antiga 1a. regional, la militància gairebé siempe és de
8/10 equips la meitat dels nostres representants.  El normal seria que hi haguessin sol
cinc. Ja abans de la guerra hi havia una gran tradició futbolística en uns campionats comarcals amb un Ullde-
cona, Amposta, Roquetenc, Santa Bàrbara, Dertusa, Catalònia, Cervantes i Alcanar, a més de Vinaròs i Beni-
carló que estaven en aquest grup. En l'actualitat el futbol ebrenc amb els seus representants està més alt que
mai, un Ascó campió de 3a. divisió amb una població només de 1600 habitants. Es la població més petita d'a-
questa categoria. I dels 16 principals equips de Catalunya, una Rapitenca que ha estat en Divisió d’Honor i que
ha jugat contra els primers espases: Barcelona,   Espanyol, Lleida, Girona, Nàstic i malgrat tenir milions d’habi-
tants, Barcelona, i la Ràpita 15.000, o sigui cent vegades més, en els marcadors no es va notar la diferència.
El Barça només va guanyar a la Rapitenca 2-4 i l'Espanyol va empatar (1-1). El normal haguessin estat goleja-
des d’escàndol. Però els jugadors de les nostres terres són d'una altra espècie. No té una altra explicació. Fins
als veterans tenen un altre rècord Guines a Catalunya: ja porten 41 temporades en competició. Crec que a tot
Catalunya no hi ha ni una lliga d'aquesta categoria de tanta antiguitat. Fins fa uns anys, cap entrenador sortia
de les nostres tierrras excepte el gran Jordi Fabregat. Des que va sortir el primer, no han parat: Gombau a
Austràlia, amb l'Adelaide United, Carlos Alós a Polònia, Miki a Bombay, Gerard Zaragoza com a assistent de Mi-
chel Laudrup al Lekhwiya, vigent campió de la lliga a Qatar; Sergi Domènech a Bèlgica..., Àlex Gómez a Indonè-
sia, i fins els que toquen les nostres terres els somriu la sort: Garcia Sanjuán a Finlàndia. Algun dia hauré de fer-
los un reportatge a aquests somiadors que porten la sang ebrenca per mig món. Si es descobrís un nou
planeta, en aquest univers, serien capaços d'anar allí a inventar el futbol. Si vostès els observen veran que no
són normals, són com a genis. Se’ls nota que tenen una altra idea del futbol i de veure la vida. I si mirem els
jugadors ebrencs que triomfen, la llista és llarga: Àngel Rangel (Swansea City, Premier League), Edu Albacar
(Elx, Primera Divisió), Oriol Romeu (Stuttgart, Bundeliga), Bruno Saltor (Championship), Gerard Badia (Piast Gli-
wice, Polònia), Nando Recio (Kitchee Hong Kong), Victor Curto (Segona divisió de Bèlgica).  Un altre fenòmen
és Juanjo Rovira que un dia s'avorria i se li va ocórrer millorar i perfeccionar el MIC, i li van fer cas i així va ara.
Hi ha persones que aquestes terres se'ls queden petites i es volen menjar el món; aquest és el cas de Juanjo
que és capaç de crear un campionat mundial de futbol per als més petits amb 200 equips i 36 països, o sigui
que després del mundial de Futbol,   el MIC gairebé és el torneig més important de futbol a nivell mundial. Don
Juanjo és capaç de reunir 20.000 persones entre jugadors familiars i seguidors i cada vegada és un torneig
més important. Per allí han passat Neymar, Messi, Piqué, Cesc, Alba, Busquets, Bartra, Mata, Òscar, Marcelo,
Bojan, els germans dos Santos... Són dades reals. Un Ascó amb el play off a Segona divisió B, la Rapitenca
amb un futbol base que és respectat per tot Catalunya; entrenadors ebrencs que estan triomfant per aquests
móns i un Juanjo Rovira que amb el seu MIC fa un dels tornejos més importants del futbol a nivell mundial. Es
demostra que el futbol ebrenc i les seves persones són cosa genuïna com la Coca Cola; a veure, aquests nei-
xen a Nova York i avui serien executius de gran tarannà amb cinc secretàries i tres jet privats. A aquestes per-
sones, els honra la seva honestedat, la seva humilitat en fer les coses amb sentit comú i intel·ligència. D'on van
sortir els imperis de Goole i Apple? D'uns somiadors que les seves primeres oficines foren les places de garat-
ge dels seus habitatges dels seus familiars. Per tant,.... aquests d’avui són nous exemples que els he mostrat.
De vegades valorem el de fora i no el de casa. Mirin el Vila-real una població amb 50.000 habitants que ha
aconseguit tenir un equip a 1a. divisió consolidat i una de les millors pedreres d'Espanya. Per què aquesta co-
marques no pot tenir un equip a 1a. divisió amb noms de Terres de l'ebre i vendre la nostra imatge perquè
aquestes terres estiguin plenes de turistes? Hi ha una essència i es el que he demostrat, i la seguirà havent.
Naixeran nous Juanjo Rovires? Es difícil però penso que sí. I m'incloc en aquesta llista des de la meva humilitat;
sóc el propulsor i col·laborador d'una forma desinteressada fent la web de resultats Icompeticion on estan to-
tes les lligues d'Espanya i de totes les autonomies. I les més vistes d'Espanya són el grup 6 de 1a. Catalana i
grup 1 de 3a. A Espanya no hi ha cap persona com Michel fent el seu programa de televisió i amb un mitjà es-
crit cada setmana des d'aquell Minut 91, dels 90. El futbol ebrenc i els seus personatges són grans; un servi-
dor des de Madrid cada setmana fa menció a aquest fet que altres mitjans no li posen tan èmfasi a aquest fe-
nomen i és que des de la llunyania es veu més clar i es valora més. VISCA EL FUTBOL EBRENC. 
LES SABATES DE TEIXIDÓ. Les negociacions van ser dures, entre Teixidó i l'Amposta. Va haver-hi un mo-

ment que el mistre estava més fora que dins. I ell entenia que el club podia veure les opcions d'un altre entre-
nador. Potser Teixidó sigui el millor entrenador ebrenc i és que la marca de Teixidó com la Coca Cola o Apple
té un preu i és el que demanava Teixidó, ser valorat. Jo no publicaré el que cobrava o cobrarà. Aquestes són
coses del club i d'entrenador. Fa quatre anys la senyora de Teixidó va anar a comprar-se unes sabates i aquests
encara li duren. Si li hagués comprat unes dels xinesos ja estarien trencades. Unes bones sabates sempre són
bones. Tenir a Teixidó és garantia de triomf, com les sabates. Per això, cuidin a aquest míster amb bons fitxat-
ges perquè la temporada passada només va arribar-ne un de bo i de retruc, perquè havia fitxat pel Camarles,
però no hi havia signat. El més important d'aquest entrenador és que en aquesta comarca mai li faltarà feina
perquè és un número u. 
UNA ESTRELLA EBRENCA CAMÍ DE LES AMÈRIQUES. Una de les estrelles d'aquesta comarca podria

abandonar el club. Té l'oferta d'un equip de l'estranger. Àngel, del Remolins-Bítem, serà un dels jugadors més
cotitzats del futbol ebrenc i podria ser que el substitut d’un jugador que se’n va.  
ASCÓ, TOCARÀ PATIR. HO TÉ MOLT DIFÍCIL, SERÀ UNA RATERA AL CAMP DEL JUMILLA. L'equip

es desplaçarà un dia abans i farà un entrenament en un camp proper. El partit d'anada es va trasmetre amb el
canal www.futbolcatmedia.es i potser es pugui veure el partit de tornada per aquest canal. Sort Ascó, sort pre-
sident, sort plantilla i afició. Diumenge, jo seré un fan de l’Ascó. 
AQUESTS PODRIEN SER ELS ELS EQUIPS DE 2A CATALANA LA PROPERA TEMPORADA. Torrefor-

ta, Jesús i Maria (si no puja amb la promocio) Gandesa, La Cava, Remolins-Bítem, Alcanar, Jesús Catalònia, Tor-
tosa, Canonja, Roda de Barà, Valls, Ampolla, Camarles, La Riera, Ràcing Bonavista, Ulldecona, Hospitalet i At
Valls.

El secret de la Coca Cola en el futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

CAMARLES I AMPOLLA ES JUGUEN EL DESCENS. El Tortosa hagués pogut salvar l’Ampolla aques-
ta setmana però no ho va fer i en la propera jornada serà el jutge contra el Camarles. Se suposa que el
Cambrils guanyarà a Deltebre amb la qual cosa, l’Ampolla ha d’empatar al camp del Bítem mentre que el
Camarles ha de guanyar a Tortosa. 
TERCERA CATALANA. I SI PERDEN GODALL, ULLDECONA I FLIX. En la temporada 2002/2003

per a la segona plaça de la Primera regional optaven tres equips, en l'última jornada: Vila-seca, Amposta
i Ulldecona. Dos van perdre i un va empatar. Pot passar igual aquesta setmana als tres que opten per l'as-
cens. Godall té assegurada la promoció. De forma oficial no han decidit si pugen, si guanyen al Sant Jau-
me, campions. Per cert, em consta que el visitant no estarà primat. En cas d'empat de l'Ulldecona i Flix
pujaria l'equip de Rius. La meva primera aposta era la de l’Ulldecona desde des del mes de setembre. I
crec que ascendirà si guanya al Perelló i el Godall renúncia. No faria falta la promoció. El conjunt de Pedro
Garcia ascendiria automàticament. Els quatre primers classificats crec que han estat els millors: Godal im-
pecable, Ulldecona i Flix, bons equips, i Aldeana irregular en resultats però amb bon futbol i bona propos-
ta. Decepció del Santa Bàrbara que ja és vuitè. Si baixa Camarles i Deltebre i només puja l’Ulldecona i re-
núncia al Godall, serien quatre els descensos. Pinell ho té molt difícil al camp del Flix, serà una olla a
pressió. A destacar la gran temporada de l'equip de la Ribera. El Flix va merèixer alguna cosa més a Ro-
quetes, tres pals i també emoció a les grades..i neris, van venir els Mossos i després els antiavalots.
EL MISTERI DELS PORTERS, El porter de la Sénia, Raimon Tolosa, estava sancionat però va jugar.

Ell diu que no. Seria un fantasma, ja que l'acta apareix el seu nom. Un altre porter Sergio Auré de l’Aldea-
na aquesta setmana va fer de jugador de camp i va marcar. El seu mister, Toni, està pensant que jugui
com a davanter centre la propera temporada, 
PUJAR DE QUARTA CATALANA ÉS BO. Fa dues temporades van pujar Batea i Corbera i porten dues

temporades donant guerra a les primeres posicions de la Tercera catalana, la passada va pujar Godall i
Campredó. Godall líder de Tercera catalana i Campredó que ha fet una gran temporada. Per tant, els que
pugen de Quarta catalana acaben fent temporades per emmarcar. 
TORTOSA, UN SECRET A VEUS. Dani Sereno, al 99% de possibilitats, serà el nou míster del Torto-

sa. Des del club no diuen res, Dani Sereno tampoc. Però jo els asseguro que serà el nou míster. Don Ar-
turo un altre cop vostè no ha decidit vostè. En off record ja li vaig comentar el meu punt de vista. Dins d'un
any li recordaré, també en off record.
REMOLINS-BITEM: NACHO, JA HI HA PREACORD. Com ja vaig anunciar, Nacho serà nou entrena-

dor d'aquest equip, només falta la firma. Misió numero u, que no marxin molts cracs, missió número dos,
fer una digna campanya, missió numero tres, no descendir.

Per la segona plaça,
l’Ulldecona en té prou amb
l’empat, a casa, contra el

Perelló. 

Queda una plaça de 
descens directe per 

confirmar i també qui ocupa
la quarta plaça per baix que
podria ser de descens com-

pensat.

TERCERA CATALANA. QUEDEN 90 MINUTS PER ACABAR LA LLIGA

El Godall va guanyar diu-
menge contra el Santa Bàr-
bara (0-2). Era el partit de
l’exili del conjunt de la Plana,
pel tancament del camp. Es
va jugar a la Galera i la deci-
sió de la directiva del Santa,
que al principi va sobtar, fou
un encert per la gran
presència de seguidors go-
dallencs en jugar prop de
casa. Joan i Oriol van mar-
car els gols d’un equip que
va demostrar perquè va ca-
mí de ser campió. Es el
triomf de la il.lusió, a la pin-
ya, a l’associació, de la
unió, del treball d’una colla
d’amics que lluiten dins del
camp en una mateixa direc-
ció.
Una victòria diumenge,

contra el cuer, els faria ser
campions. Llavors es des-
vetllaran moltes incògnites.
Si el Godall puja o no a Se-
gona catalana. 
La segona plaça encara

està per confirmar. L’Ullde-
cona, que juga a casa altre
cop, contra el Perelló, en un
empat en té prou. El Flix,
per la seua banda, ha de
guanya al Pinell, equip que
es juga la permanència, i es-

perar que pergui l’Ulldeco-
na.
Els de Rius van perdre dis-

sabte a Roquetes (3-1) en
un partit en el que els va pe-
sar l’ansietat i això els va
privar d’aprofitar les oca-
sions que van crear. Marc
Alegre, lider del Roquetenc
a hores d’ara, aplicat i amb
compromís, va fer l’1-0
arran d’una falta que ell va
traure i que va rematar pos-
teriorment. El Flix va acusar-
ho i ja va estar molt pressio-
nat. La nombrosa presència
de seguidors visitants, que
va comportar alguna in-
cidència, va motivar a l’e-
quip local en una jornada
emotiva amb tres comiats a
l’equip (vegeu plana 17). 
Una errada en defensa

del Flix va propiciar el 2-0.
Esteve va marcar el 2-1
però la precipitació va con-
demnar a un Flix que es va
nublar a l’àrea rival davant
d’un Roquetenc ordenat oi
que també dispisaria de les
seues ocasions. En temps
afegit, Cristian feia el seu
segon gol.
Descens
La situacio per baixe tam-

bé està pendent d’aclarir-se.
Sant Jaume i Alcanar ja han
baixat. Pinell ocupa plaça de
descene directe. Per salvar-
se, hauria de guanyar a Flix
i que Ginestar no guanyi i l’A-
metlla pergui. 
Però també cal conside-

rar la quarta plaça per baix
que poitser de descens per
compensació si acaba bai-
xant el Camarles de Segona
a Tercera, també per com-
pensació. 
L’Horta necessita un punt

per evitar-la. L’Ametlla ha de
guanyar. I el Ginestar, que
és qui l’ocupa, ha de guan-
yar i esperar que l’Horta
pergui o que l’Ametlla empa-
ti.  

Godall, a un pas de fer més història
Una victòria diumenge contra el cuer Sant Jaume i seria campió
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EQUIP %
D.

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: Rapitenca

El millor equip ebrenc apostant pel planter. Han debutat 11 juvenils: Paez, Verge, Jose, Mata, Eric, Àngel, Boro, Johan, Nacho, Carlos i Marc. I dos cadets: Andreu i Pol. No
hi ha cap equip que pugui tenir aquest rècord, ni en aquestes terres i ni a la 1a. catalana i, a més, quart a la classificació. Han hagut baixes importants. Es va fer fitxatges
com Dani Fatsini (lliga d’Andorra) o Ferreres (Jesús i Maria) i han donat un bon resultat. 
Més no es pot demanar.

Top secret
SERGI NAVARRO JA

TÉ NOU EQUIP - Aquest
noi és més llest que un lleó
a la selva. No puc dir l'e-
quip per discrecció, però el
tema està prop. Hi ha una
aproximació i la cosa no-
més és qüestió de prendre
una paella i signar l'acord.
Mister de la Cava, segon
del Tortosa i dues temporades al Remolins-Bí-
tem començarà la seva quarta etapa en un
equip on hi ha bona gent i la seva directiva són
gent de futbol. 
Sergi ho desmenteix, però sempre he dit

que quan un noi i una noia s'agraden i hi ha
una trobada amorosa sempre passa alguna
cosa meravellosa. Aquest és el cas de Sergi
Navarro i el president d'aquesta entitat amb
què hagut aproximació.

Nota: Darreres sis jornades.

Aquesta setmana no hi ha puntua-
cions. Raons? Ja ho sabreu la setmana
vinent....com deia Isabel Gemio
"Sorpresa, Sorpresa”. Només els diré
que fins al mes de juliol aquesta pàgi-
na estara vigent encara que no hagi

futbol. Els avanço dues coses: la nova
sèrie que comença la propera setma-
na els encantarà, estiguin atents; la
segona com cal reinventar-se cada
dia, cada setmana, cada any, la prope-
ra campanya aquesta pàgina de pun-

tuació, equips setmana, millor millor
jugador la vull canviar de dalt baix.
Com? no ho sé. La missió serà sor-
prendre’m a mi mateix i vostès, amics
lectors.

Es va acomiadar l'ànima mater del Barça, Xavi, amb les llàgrimes en el ulls. Aquí, a casa nostra, també van plegar juga-
dors amb tant tarannà:, David Cid que va estar acompanyat pels seus familiars, Stephane, Llorenç van ser els altres
dos cracs que van deixar el Roquetenc. Al Catalònia marxen Aleix i Eugeni del Cerro però aquest no deixa però se’n
va a Austràlia amb dues missions: treballar i jugar a futbol. Aleix i Eugeni van marcar aquesta setmana tres gols. Un
altre dels retirats és Jordi Chico del Ginestar que també va jugar en l’Ascó i Móra la Nova. I el gran Cornejo, un autèn-
toc trotamons del nostre futbol, també ha decidit penjar les botes. Així mateix, han hagut reirades d’àrbitres.

UN EQUIP CAMPIÓ - De moment primera eliminatòria, bingo. Súper Vilalba i Súper Robert.
Va passar l'eliminatòria; ara, la següent ronda serà bufar i fer ampolles.

CHAMBERI MARISTES
EL MILLOR EQUIP DEL
MÓN - El meu equip
número u és La Sénia. El
segon,  el Barça. Però
des que el meu petit
Quim juga en l'equip de
Maristes, aquest és el
meu favorit. Van quedar
últims en la seva lliga; no
han guanyat ni un partit
però aquesta setmana en
un torneig miracle a partit
únic van guanyar 5-3 i
dos gols del meu fill, avui faig homenatge a aquest equip i tots els equips ebrencs de futbol
-7-. Com no cobro per fer cada setmana aquesta secció em permeto de col.locar a la tropa
d'aquest equipo i així fer-los feliços a aquests cracs.

Sorpresa, sorpresa

Es retiren molts cracs
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«»

Des de fa unes tempo-
rades ha estat l'home
més desitjat dels equip
brencs perquè tenia
alguna cosa que tots els
equips volen: garantia
de gol. Ha estat un
rodamón del futbol i
poques temporades
s’ha quedat quiet. Va
començar a Jesús com
a futbolista i vol acabar
aqui la seva carrera
esportiva. I així ha
estat. Dissabte va fer el
comiat davant la seua
afició. 

Pregunta: Per què deixes
el futbol?
Resposta: El genoll, des-
prés de la darrera lesió,
amb operació inclosa, em
va parlar i em va dir fins
aquí hem arribat.
P: Comences a jugar molt
aviat?
R: Als cinc anys, d'aquella
època encara queda Xavi
Gisbert. Començo al futbol
base de Jesús Catalònia
fins al cadet. Després fit-
xes amb el Nàstic en cate-
goria juvenil; estic un any, i
marxo al Mercantil de
Sabadell.

P: Els teus pares es van
sacrificar per tu pel futbol?
R: Van venir a viure amb
mi, no hi ha paraules pel
que van fer per mi en
aquell moment.
P: Perquè tornes?.
R: No em trobava a gust,
sentia a faltar el poble, la
gent, el menjar per a mi
allò era massa gran i per
això torni fitxo pel Tortosa
juvenil. Faig el salt al futbol
amateur a la Sénia amb
Subi, juntament, entre
altres, amb Jordan i Joel,
de Sant Jaume, les dues
temporades que vaig estar
vaig ser titular. Després
fitxo pel Roquetenc on vaig
estar una temporada amb
Xavi Cid. Una molt bona
temporada.
P: Fas un gran salt fitxant

pel Tortosa a la 1a.
Catalana.
R: Però gairebé no vaig
jugar, hi havia un equip
amb gran potencial: Yiyi,
Amador, David Cid... esta-
va Jordi Fabregat, un entre-
nador que vivia a futbol
amb molta passió; la veri-
tat és que vaig aprendre
molt d'ell.
P: Tornes al Roquetenc.
R: Si, en la segona etapa
vaig tenir a Ferri de mister.
Un fanàtic del futbol,   tinc
un grat record d’ell. Si el
tenies de cara, tot bé;
sinó, et feia la vida impos-
sible, et cruixia. Una vega-
da, en un entrenament, li
va arrancar el peto a un
jugador i li va dir que mar-
xes a la dutxa. A l'any
següent torno al Tortosa
amb Carlos Alós. No juga-
va molt i després fitxo pel
Jesús Catalònia, on estic
quatre anys amb Camarero
i Ximo Talarn dos anys
cadascun. Retorno al
Roquetenc, per l’Amposta,
on em vaig lesionar i no
vaig poder jugar i he tornat
al Cata on ara penjo les
botes.
P: Tu has estat un roda-
món del futbol.
R: Moltes vegades m'ho
pregunto però com un bon
vi ranci he anat madurant
amb el pas dels anys.
P: Has estat el jugador
mes cotitzat de les Terres
de Ebre.
R: No sé si es pot dir d’a-
questa manera. Però si
que recordo que un any
vaig arribar a tenir sis ofer-
tes sobre de la taula:
Rapitenca, Amposta,
Tortosa, Jesús Catalònia,
Alcanar i Roquetenc.
P: La greu lesió ha influit
en deixar-ho.
R: Si, ja ho he dit abans.
Condiciona, però no
només el tema físic, sino
també mentalment. Tot
influeix.
P: La Santa Creu de Jesús,
és una ratonera?

R: En el camp del Tortosa
pots tirar del mig camp i la
pilota no arriba; a Jesús
igual tires de mig camp i
marques gol. Jugues amb
espais més petits i estem
acostumats.
P: Què opines d'Enric teu
mister?
R: Bon entrenador, bona
persona, m'agrada molt
perquè sempre entrenem
amb pilota.
P: L'afició del Tortosa i del
Roquetenc no és tan futbo-
lera com la del Cata?
R: Jesús és un poble, una
família, tots ens coneixem;
es viu molt el futbol. El CF
Catalònia és un emblema.
P: Vaja, si juguessiu una
final de Champions a
Londres... 
P: A Jesús no quedaria
ningú.  Tots vindrien a fer
costat a l’equip.  
P: És una droga el futbol.
R: Deu ser-ho. Estava
lesionat, amb crosses, i
només tenia ganes de sal-
tar al camp. 
P: Per què juga tan bé
Messi?
R: Això ja ve de neixement.  
P: T'han primat alguna
vegada per un partit?
R: En principi, semblava

que si, però després no
vam veure els diners i ens
van dir que eren rumors... 
P: Una persona important
en la teva vida?
R: La meva dona Patricia
amb qui porto quinze anys.
M’ha acompanyat a molts
desplaçaments i molt gols
que celebro li dedico a
ella. Vaig a buscar-la per
donar-li un parell de
petons. 
P: Si et trobes amb la teva
actriu preferida en un hotel
i ella et convida....
R: Doncs vaig darrere d'e-
lla però estic segur que en
arribar a la porta de l'habi-
tació pensaria en la meva
dona i tornaria. Segur. 
P: Tens dos fills, de 2 i 5
anys. Què aconsellaries als
que tenen parella estabilit-
zada?
R: Que no s'ho pensin que
tinguin fills ja que és el
mes bonic de la vida.
P: Quantes vegades t'han
expulsat?
R: Unes cinc però m'han
tret més targetes grogues
que gols he marcat...
P: A quin jugador et sem-
bles?
R: M’agradava, quan juga-
va, Luis Enrique. 

P: Però ell té molt mala
llet?
R: I jo, quan estic al camp
també la tinc. Per jugar a
futbol cal tenir una mica de
mala llet, és el plus per
donar una mica més al
camp.
P: La teua millor tempora-
da?
R: Amb el Roquetenc, a
Preferent, vaig marcar 18
gols. 
P: Mai t'ha agradat jugar
de davanter?
R: No, allí a l'àrea amb
marcatges estrictes no
estic còmode. M'ha agra-
dat sempre jugar solt. 
P: Dos entrenadors que
t'han marcat?
R: Manolo Gonzalez i
Rafael Magriña, aquest et
cuidava, et mimava.
P: Un gol mític?
R: El que vaig fer jugant al
nostre camp en la promo-
ció amb l’Aiguafreda.
Després del partit d’anada,
a la tornada la federació
va decidir que s’havia de
jugar a porta tancada. La
gent va posar-se on va
poder en el balcons; quan
vaig marcar el gol el reco-
rregut gairebé mig camp
corrent perquè em veissin,
després, vaig plorar al per-
dre-li partit.
P: Has tingut por en el
algun camp?
R: Por no, però recordo
que contra el Polvoritense
van haver uns incidents a
la primera volta i quan vam
anar allà vam haver d'anar
amb tres furgonetes de
Mossos d'Esquadra i vam
guanyar 3-4. Un altre camp
problemàtic va ser la
Iberiana, en aquests
camps era molt normal dir-
te: "No sortiràs viu del
camp”.
P: Tens moltes manies en
els partits?
R: Mai trepitjo les línies del
camp, i sempre trepitjo el
camp amb la cama dreta.
P: Llavors ets de dretes, a
nivell polític?

R: No sóc de ningú, jo
sempre vot en blanc.
P: Què és el que trauries
dels entrenaments?
R: La part física, a mi m'a-
gradaria entrenar sempre
amb pilota, es pot fer físic
però amb pilota.
P: Una ‘floreta’ que t'han
dit?
R: En camp del Jesús i
Maria, amb el Roquetenc,
em van dir "Deixa't el fut-
bol, que això és de joves”.
P: Què sents quan t’as-
seuen al banc?
R: Molta ràbia i ganes de
jugar.
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: La de la mà a l'àrea, si
és involuntària o no.
P: Què sents quan mar-
ques un gol?
R: Explosió d’alegria.
P: Què prefereixes tenir un
bon entrenador o un bon
equip?
R: Un bon entrenador fa un
bon equip.
P: I a partir d’ara...
R: Comença una nova
vida. El futbol m’ha donat
molt, però ara començo
una nova etapa. Estic
supersatisfet dels com-
panys que he tingut i el
carinyo rebut i en especial
he de destacar el comita
de dissabte, a casa,
davant d’una afició que és
la meua i que sempre esti-
maré. I un companys sen-
sacionals que em van fer
emocionar. Queden moltes
vivences enrera, però estic
satisfet d’haver-les viscut.  

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: ALEIX ROBERT, JUGADOR CF CATALÒNIA

PROPERA SETMANA: 

DAVID CID

7 «Per jugar a futbol, has de tenir ‘mala llet’»
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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 3-0

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. Pardinyes 72 56 57

7. S Pere 81 44 55

8. At Prat 74 44 49

9. Fontsanta 53 54 43

10. S. Eugenia 64 73 28

11. Tortosa Ebre 49 61 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

Alcanar-Tortosa  E 0-3

R Bítem descansa

Grup 2

Aldeana-Horta 2-2

Gandesa descansa

Grup 3

Ginestar-Olimpic 9-2

S. Bàrbara descansa

RESULTATS 

22a jornada 

Gandesa-J i Maria    5-0

Aldeana-Tortosa E    1-3

S. Jaume-Olimpic    1-3

Rem Bítem-Horta     1-5

S. Bàrbara-Alcanar      2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 143 15 56

2. S. Bàrbara 82 16 50

3. Horta 63 51 37

4. Olimpic 39 51 36

5. Tortosa E 61 30 35

6. Gandesa 48 30 32

7. Aldeana 36 26 28

8. Ginestar 44 61 18

9. Rem Bítem 23 69 12

10. S. Jaume 10 69 10

11. J i Maria 11 142 2

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Campió: UE Aldeana

RESULTATS

26a jornada 

Rapitenca, descansava

Ulldecona-Vinaròs     2-2

la Sénia-Canareu      0-1

Tortosa-J i Maria      3-2

Alcanar-Amposta      5-2

Perelló-Catalònia      2-0

Aldeana-Roquetenc  5-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 98 29 69

2. Alcanar 110 45 63

3. Amposta 89 43 53

4. Rapitenca 70 42 50

5. Ulldecona 60 62 41

6. Tortosa 81 69 40

7. Roquetenc 56 49 39

8. Catalònia 63 73 36

9. Perelló 47 68 31

10. J i Maria 42 56 30

11. la Sénia 60 88 26

12. Vinaròs 46 53 24

13. Canareu 36 63 18

Veterans

«»

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

M Nova-S. Bàrbara (16.30 h)
diumenge 

Ulldecona-Perelló (18h)
Campredó-Ginestar (18h)

Flix-Pinell (18h)
Corbera-Roquetenc (17h)
Godall-St Jaume (18h)
L’Ametlla-la Sénia (18h)
Alcanar-Batea (16h)
Horta-Aldeana (18h)

RESULTATS

33a jornada, Tercera catalana  

Ginestar-Perelló 1-0

Pinell-Campredó 2-0

Roquetenc-Flix 3-1

S. Jaume-Corbera 1-1

S. Bàrbara-Godall 0-2

la Sénia-Móra N 3-1

Batea-L’Ametlla 3-1

Aldeana-Alcanar 7-2

Ulldecona-Horta 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 33 80 45 64

2. Ulldecona 33 69 38 63

3. Flix 33 64 46 60

4. Aldeana 33 74 40 58

5. Corbera 33 66 43 57

6. Batea 33 69 49 55

7. Roquetenc 33 65 43 54

8. S. Bàrbara 33 76 59 53

9. Perelló 33 45 38 51

10. la Sénia 33 63 54 48

11. Móra Nova 33 43 39 46

12. Campredó 33 45 54 42

13. Horta 33 49 62 38

14. Ametlla 33 42 59 37

15. Ginestar 33 61 85 35

16. Pinell 33 47 67 34

17. Alcanar 33 38 79 28

18. S Jaume 33 22118 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 
diumenge 

Roda-la Cava (17h)
Gandesa-Vilaseca (17h)
C. Clar-Alcanar (17h)
Valls-Catalònia (17h)
SP i SP-Tancat (17h)

Tortosa-Camarles (17h)
R. Bítem-Ampolla (17h)
J i Maria-Canonja (17h)
Deltebre-Cambrils (17h)

RESULTATS

32a jornada, Segona catalana

La Cava-Deltebre 6-0

Vilaseca-Roda Berà 3-2

Alcanar-Gandesa 1-4

Catalònia-C Clar 4-3

Tancat-Valls 2-1

Camarles-SP i SP 5-0

Ampolla-Tortosa 3-3

Canonja-R Bítem 5-1

Cambrils-J i Maria 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 33 102 23 85

2.  Jesús i Maria 33 74 30 75

3. R. Bítem 33 87 38 62

4. Gandesa 33 59 40 60

5. Canonja 33 62 42 59

6. la Cava 33 65 47 58

7. Tortosa 33 72 43 50

8. Roda Berà 33 53 48 48

9. Valls 33 49 45 47

10. Catalònia 33 48 47 47

11. Alcanar 33 63 52 44

12. Ampolla 33 45 61 40

13. Camarles 33 52 64 39

14. Cambrils 33 40 64 38

15. Tancat 33 39 97 29

16. Deltebre 33 28 80 24

17. SP i SP 33 29 91 20

18. Camp Clar 33 32 87 15

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va disputar,
dissabte passat, el partit
d’anada de la històrica
promoció d’ascens a la

Segona B. 

Històric
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 
Lleida-Amposta (diss 12 h)

Vilanova-Catllar

Torreforta-Juv 25 Set.

St. Ildefon-Morell

Rapitenca-Reddis (diu 12h)

Mollerussa-Torredembarra

Igualada-Viladecans

Balaguer-Almacelles

Santboià-Tàrrega

RESULTATS

32a jornada, Primera catalana

Amposta-Santboià 2-3

Catllar-Lleida 2-1

Juv. 25 Seti.-Vilanova 0-4

Morell-Torreforta 3-1

Reddis-S. Ildefons 3-0

Torredem.-Rapitenca 2-3

Viladecans-Mollerussa 4-1

Almacelles-Igualada 2-2

Tàrrega-Balaguer 1-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Jumilla, de dissabte (2-2).
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 33 59 41 70

2. Santboià 33 70 33 67

3. Catllar 33 50 41 60

4. Rapitenca 33 50 41 60

5. Torredembarra 33 57 46 49

6. Amposta 33 57 49 47

7. S. Ildefons 33 49 44 47

8. Reddis 33 49 35 47

9. Viladecans 33 50 43 46

10. Balaguer 33 42 36 46

11. Vilanova 33 46 44 46

12. Lleida 33 32 45 43

13. Almacelles 33 41 51 39

14. Tàrrega 33 32 36 39

15. Igualada 33 41 53 39

16. Juv. 25 Setiembre 33 31 53 30

17. Mollerussa 33 35 63 25

18. Torreforta 33 44 84 19
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Gazpatxo de síndria 
i tomàquet amb Ricotta

ÉS TEMPS DE SOPES FREDES

La sopa de síndria i tomàquet era la preferida del pintor Modest
Cuixart. La prenia a casa seva i també en un dels seus restaurants pre-
ferits: L’Hotel Duran de Figueres. 

La gran sopa de l’estiu és sense dubte el gaspatxo.
És cert que hi ha tants gaspatxos com cuiners, cases i territoris.
L’origen d’aquestes sopes fredes les hem de trobar en la cultura
mossàrab i les feines del camp que l'han acompanyat. Cuina de reci-
clatge. Sopes fàcils, rapides i refrescants per passar la calor de l’es-
tiu.
Al costat del gaspatxo tenim sopes fredes com el famós ajoblanco. La
sopa o crema de meló, el fantàstic salmorejo de la cuina cordovesa,
la clàssica vichyssoise, les cremes d’altres cultures com la crema de
remolatxa, la crema de carabassó, les cremes d’autor i innovadores
com la crema d’arrel d’api i poma àcida dels xefs Javier i Sergio Torres.
La síndria: la fruita més refrescant de tot l’estiu, econòmica i poc calòrica.
La síndria pertany a la família de les cucurbitàcies com el meló. És originària d’Àfrica, molt valorades a
Egipte i introduïdes a Europa al s. XIII.
Propietats: Molt poques calories per tenir molta aigua (93%), 20 calories per 100 gr. És rica en vitamines
B i C, mineral magnesi i potassi encara que menys que altres fruites. Té unes propietats semblants al tomà-
quet.
El tomàquet: L'hortalissa més pròpia i saludable de l’estiu. Ara està al seu punt. S’han contat més de 500
varietats diferents a la Península.
Com la majoria de les fruites i hortalisses han anat perdent el gust a favor de la imatge “perfecte” es varen
fer creuaments per aconseguir que la seva pell fos molt forta i no es pogués malmetre fàcilment. Això, va
fer que es perdessin llavors autòctones i, també el gust i flaire d’un bon tomàquet, "com els d'abans". Ara,
els pagesos i productors estan intentant recuperar varietats que s'havien perdut.
Tipus de tomàquet:
De Montserrat: de color rosa i de gust dolç amb moltes cavitats per dins deliciós per menjar sol i s’utilit-
za també per farcir.
De cor de Bou: molt gran, dolç i rosat deliciós en amanida.
De penjar: rodonets amb molta polpa i ataronjats, per sucar
De pera: té forma allargada. És molt carnós. Per fer conserves i per fer sopes o gaspatxos.
Raf: és un dels tomàquets amb més demanada pels gourmets, també és dels més cars, s’assembla al
de Montserrat d’aspecte però està ple per dins és molt gustós.
Kumatu: és de color vermell i verd i fosc, fort i consistent.
Cirerol vermell: petit, molt vermell i dolç un toc de color a les amanides.
De pagès: és un tomàquet resistent, conreat a les cases de pagès una mica verdós i deliciós en amanida.
Propietats: tomàquet, tomata, tomatiga, tomatons.
Igual que la seva companya la síndria té molt poques calories per tenir molta aigua 94% unes 21 calories
per 100 gr. És ric en vitamines B i C. Antioxidant, carotens i baixa el colesterol.

Ricotta: El formatge que us proposo és un formatge fresc i molt bo que s’elabora a Itàlia que significa “cuit
dos vegades”.
La llet s’escalfa per fer el formatge, després del xerigot es recullen els sòlits que restin a la superfície s’as-
seca i es posa en les cistelles o una gasa on s’escorre. S’ha de consumir en pocs dies. El podeu trobar
de forma artesana o industrial en les neveres dels supermercats. Si no el trobeu, podeu fer servir també
l'excel·lent mató.

La menta: Herba aromàtica de la família de les labiades.
Propietats aromàtica, digestiva, i refrescant. Es cultiva als països de la riba mediterrània en indrets humits.
N’hi ha de salvatge i cultivada. En S. IX varen ser introduïdes moltes varietats de menta. Un monjo d’aque-
lla època va escriure que hi havia tantes varietats de menta com espurnes treu Vulcano. La menta és comú
a tota Europa i Àsia.
A la cuina: S’utilitza per aromatitzar i perfumar molts plats és coneguda en la cuina catalana.
És una herba clàssica a la cuina: tant fresca com seca: faves amb menta, pèsols amb menta, amani-
des refrescants amb cogombre i menta, té amb menta, sopa de menta, salsa de menta, sorbets i
gelats, tabulé libanès, rotllos primavera vietnamites, shish kebha, seca per aromatitzar el xai aquí i a
la cuina marroquí.

INGREDIENTS:

• 500 gr. de síndria (sense pell i lla-
vors).
• 500 gr. de tomàquets molt madurs
• 250 gr. de formatge Ricotta o una
terrina del súper de formatge fresc
com el mató
• Oli d'oliva extra verge
• Sal i pebre
• Menta fresca

PREPARACiÓ:
• Retem i escaldem els tomàquets els hi
traiem la pell.
• Traiem l'escorça i les pipes de la síndria.
La tallem en trossos.
• Triturem els dos ingredients amb la bate-
dora.

• Salpebrem.
• Colem la sopa i la reservem a la nevera.
• Posem la ricotta en un recipient. La tre-
ballem amb una espàtula, afegim una mica
d'oli, sal i pebre al nostre gust fins que tin-
guem una pasta cremosa.
• A continuació, prepareu l'oli de menta:
escaldeu la menta fresca i tot seguit po-
seu-la en un bol amb aigua i gel perquè
mantingui el seu color. Escorreu-la i tritu-
reu-la amb l'oli d'oliva (ha de cobrir la men-
ta). Rectifiqueu de sal i pebre i passeu-ho
pel colador perquè us quedi més fi. 
PRESENTACIÓ:
Emplateu la sopa, afegiu la crema de for-
matge fresc amb forma de «croqueta». Al
voltant poseu-hi una mica d'oli aromatitzat
amb menta. 
Bon profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a mig matí estarà poc o mig ennuvolat ennuvolat amb el pas de núvols
alts i mitjans, més abundants al terç oest del país. A partir de llavors crei-
xeran nuvolades a punts de muntanya del terç nord i al llarg de la tarda n'a-
rribaran a altres punts del terç oest de Catalunya, en aquests sectors que-
darà molt ennuvolat o cobert a partir de la tarda. A la resta del país
romandrà mig ennuvolat amb la circulació de núvols alts i mitjans, si bé al
final del dia la nuvolositat augmentarà en conjunt i quedarà entre mig i molt
ennuvolat.

Precipitacions
S'esperen ruixats i xàfecs a punts de muntanya del terç nord a partir del
final del matí, que s'estendran a àrees properes a partir de migdia. A partir
de la tarda n'arribaran a altres punts del terç oest. Seran d'intensitat entre
feble i moderada, localment amb tempesta i puntualment amb calamarsa al
nord del Pirineu. Acumularan quantitats entre minses i poc abundants, local-
ment abundants a punts del nord del Pirineu.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes, mentre que les
màximes quedaran similars o lleugerament més baixes. Les primeres es
mouran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre els 8 i 13 ºC a la
depressió Central i al prelitoral nord i central, i entre els 12 i 17 ºC a la resta
del territori. Les màximes es mouran entre els 20 i 25 ºC al Pirineu, i entre
els 24 i 29 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Serà bona fins a mig matí, a partir de llavors empitjorarà a punts de mun-
tanya del terç nord i a altres punts en moment de xàfec.

Vent
A l'inici i final del dia serà fluix i de direcció variable. La resta de la jornada
bufarà de component sud en conjunt entre fluix i moderat, més reforçat al lito-
ral.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNOVULAT

TARDA

PLUJIM

TEMPERATURES

Màxima Mínima

26º 12°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels

Av. Goles de l'Ebre, 217  (Deltebre) 977480032

Ruiz Félez, Jaime

Plaça Major, s/n (Urb. Les Tres Cales) (L'Ametlla de Mar)  977 457821/606347127

Renau Domingo, Montserrat

Cervantes, 23  (Tortosa) 977441126

Roca Biosca, Monica    

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli

Avda. Catalunya, s/n (Amposta) 977701495

Mercè Bel - Carles Mur            

Sant Isidre, 87     (St. Carles de la Ràpita)  977741460

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mercuri t’ajuda  a resoldre cer-
tes asprors del passat, tant en el teu  àmbit
familiar com en el professional. Període  on
es produeixen avanços en tot.

Taure
20/4 al 19/5

Vius  un període  molt estimulant  per desple-
gar tota la teva creativitat sentimental.
Tracta  d’evitar anar a dormir massa tard  i
tot anirà millor. 

Bessons
20/5 al 21/6

En l’amor estaràs molt creatiu. Gaudiràs de
l’activitat  que realitzis  al costat de la teva
parella. Una visita periòdica  al dentista et
pot evitar posteriors molèsties.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor, si no perds  la concen-
tració arribaràs a la teva meta. El Sol i Mercuri
transitant pel teu signe et faciliten les coses.
Deixa  que les coses transcorrin  amb calma.  

Lleó
22/7 al 22/8

Mercuri i el Sol transitant per la teva casa
dotze  indiquen  que has de posar ordre  en
la teva vida sentimental. Mentre les teves
emocions funcionin a l’uníson tot anirà bé.

Verge
23/8 al 21/9

Tant si tens parella com si no és probable
que trobis algú que et resulti molt atractiu .
Respecte a la salut, en com funciona la teva
ment hi ha solució. No canviïs tant d’idees.

Balança
22/9 al 22/10

Estaràs més dinàmic i agressiu en la teva
manera d’actuar. Per millorar la teva vida
sentimental et convé ser una mica més
pacient. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentimentalment no has de posar-te límits,
intenta-ho i et sentiràs  com flotant  en els
núvols. Hi ha  algunes  coses  que t’encadenen,
has de ser més hàbil per evitar-les  i deixar-les. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d’amor, avui, el teu cor gau-
deix  d’una  especial sensibilitat. Respecte  a
la salut, avui,  evita  consumir  en el menjar
un excés de greix.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui és un dia on pots  aprendre coses dife-
rents relacionades amb l’amor. Respecte a la
salut, fer exercici diari t’ajudarà de manera
ràpida a eliminar toxines.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor  no t’exigeixis  massa  i
tot  t’anirà  millor. Respecte  a la salut, has de
vigilar els menjars  fora  de casa  i evitar  el
consum  exagerat  de begudes  alcohòliques.  

Peixos
19/2 al 20/3

Avui és un dia de trobades  amb persones  dife-
rents, per divertir-te i per a tot allò  relacionat
amb l’aspecte  lúdic  de la vida. Una  aportació
vitamínica diària  no t’aniria  pas malament. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

TOMORROLAND
divendres: 18.00 – 20.20 – 22.10 –
00.25 
dissabte: 16.00 - 18.00 – 20.20 –
22.10 – 00.25
diumenge:16.00 - 18.00 – 20.20 –
22.10
dilluns a dimecres: 18.00 – 22.20 –
22.10
HIPOCRATES
divendres: 18.15 – 20.00 – 22.30 –
00.30 
dissabte: 18.15 – 20.00 – 22.30 –
00.30
diumenge:18.15 – 20.00 – 22.30
dilluns a dimecres: 18.15 – 20.00 –
22.30
CAZA AL ASESINO
divendres: 18.10- 20.20 – 22.30 –
00.35
dissabte:18.10 – 20.20 – 22.30 -
00.35
diumenge:18.10- 20.20 – 22.30
dilluns a dimecres: 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 dimecres: 18.10 – 20.20 –
22.30
POLTERGEIST
divendres: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.10 
dissabte: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10 – 00.10
diumenge:16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10
dilluns a dimecres: 18.10 – 20.10 –
22.10

MAD MAX
divendres: 18.00- 20.10 –  22.20 –
00.30 
dissabte: 16.00 - 18.00 – 20.10 –
22.20 –  00.30
diumenge: 16.00 - 18.00- 20.10 –
22.20
dilluns a dimecres:18.00 – 20.10 –
22.20
21.00 – 22.00 – 22.20
SUITE FRANCESA
divendres: 20.20 – 22.20 – 00.20 
dissabte: 20.20 – 22.20 – 00.20
diumenge:20.20 – 22.20
dilluns a dimecres: 20.20 – 22.20
EL VIAJE MAS LARGO
divendres: 19.45 – 22.00 – 00.15 
dissabte: 19.45 – 22.00 – 00.15
diumenge: 19.45 – 22.00
dilluns a dimecres: 19.45 – 22.00
ASTÉRIX: LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
dissabte i diumenge: 15.50
LA FAMILIA BÉLIER 
divendres: 20.15 – 22.00 – 00.00 
dissabte: 20.15 – 22.00 – 00.00
diumenge: 20.15 – 22.00
dilluns a dimecres: 20.15 – 22.00
SUPER POLI EN LAS VEGAS 
dissabte i diumenge: 16.15 
COMO SOBREVIVIR A UNA DES-
PEDIDA 
divendres: 22.10 – 00.10
dissabte a dimecres: 22.10
UPSS, DÓNDE ESTA NOE?
laborables: 18.00 
dissabte i diumenge: 16.15 – 18.00
MINUSCULOS: EL VALLE DE LAS
HORMIGAS PERDIDAS
laborables: 18.20 
dissabte i diumenge: 16.20 – 18.20
LA OVEJA SHAUN 
laborables: 18.00
dissabte i diumenge: 16.10 – 18.00
VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

divendres, dissabte i diumenge:
17.30 -  20.00 - 21.50 – 00.25 
dilluns a dimecres: 21.50
CENICIENTA
laborables: 18.10
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.10
HOME, HOGAR DULCE HOGAR
dissabte i diumenge: 16.00

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

MAD MAX: FURIA EN LA CARRE-
TERA
Laborables: 21.30
dimecres i divendres: 21.45
dissabte: 22.00 – 24.00
festius: 22.00
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
TOMORROWLAND
Laborables: 19.15 – 21.30
dimecres i divendres: 18.30 – 21.30
dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.00 – 21.30
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
Laborables: 19.15
dimecres i divendres: 17.45 – 19.40
dissabte: 16.15 – 18.10 – 20.05
festius: 16.15 – 18.10 -  20.05
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)

FOCUS  

diumenge 31: 18.00  

La Unió
Social - Flix

FOCUS  

diumenge 31: 18.00     

Cinema Ascó 

FOCUS  

diumenge 31: 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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ELS VA VIURE DIRECTAMENT I ES VA QUEDAR PER AJUDAR. FA UNA SETMANA QUE HA TORNAT A CASA PERÒ NOMÉS PENSA EN SEGUIR COL.LABORANT

Michel Viñas

Pregunta: D’entrada, un viat-
ge al Nepal, com si res....
Resposta: Com ja he dit
estava vivint a Londres i la
veritat és que després de
dos anys ja em sentia una
mica cansada i necessitava
experiències noves. Per això
un dia vaig comprar un vol a
Nepal. El motiu fou que tinc
un amic que l'any passat va
estar vivint a Nepal i va fun-
dar una ONG, Sports for the
world, i ell em va donar un
cop de mà a l'hora de prepa-
rar-ho tot, per això vaig fer
cap a Nepal, sinó hagués

ogut anar a un altre lloc. Es
tractava de fer una labor
solidària, en una escola, com
a mestra. 
P: A quin lloc estaves?
R: Jo estava vivint a una
escola a Sitapaila, una zona
de Katmandú, bastant pobra
en relació a la resta. Allí la
majoria d'escoles tenen
hotels per als alumnes i pro-
fessors que vulguin quedar-
se i jo em quedava allí amb
ells.
P: Què poc t'ho podies imagi-
nar que començava una peli-
cula de terror...
R: La veritat és que la majo-
ria dels meus amics em par-
laven que al 1990 (any nepa-
lí), és a dir, fa 80 anys, hi
havia hagut un  terratrèmol
de 8.6 que va debastar la ciu-
tat, però jo mai m'hagués
pogut imaginar que el
següent el viuria jo.
P: No obstant, els primers
dies, tot anava bé. 
R: Si, tot anava bé, després
de dos mesos, ja m'havia
adaptat bastant a l'escola i a
la seva manera de fer. El pro-
blema principal al principi és
adonar-te que nosaltres vivim
amb tant i ells amb tan poc,
comparar la seva escola amb
l'escola que anava jo de peti-
ta, comparar els seus carrers
amb els nostres, comparar
els seus mitjans de transport
amb els nostres... de fet, tot.
és dur veure com ells sense
tenir res t’ho donen tot i, final-
ment, comparar com et trac-
ten ells i com tractem nosal-
tres als nostres immigrants.
Tot això dona molt a pensar,
però bé no es pot considerar
que tingués problemes, ja
que penso que vaig tenir la
més calurosa de les benvin-

gudes. 
P: Però arriba el malson...
R: Quan va passar el primer
terratrémol jo estava amb un
amic i havíem fet un cafè en
un bar, vam anar a pagar i jo
em vaig quedar fora mentre
ell anava a buscar la moto. Va
ser durant aquell minut que
havia d'esperar-lo que tot va
començar a tremolar. Jo
sabia que no podia quedar-
me on estava, però també
sabia que no podia anar-me'n
sense ell, així que vaig pen-
dre la pitjor de les decisions,
vaig tornar a entrar al bar on
les bombilles estaven fent
voltes de 360 graus, el terra
es va començar a plena d'ai-
gua i jo estava aguantada per
la paret, perquè era bastant
difícil moure's, però bé, al
adonar-me que dins no era
segur vaig tornar a sortir fora
i vaig veure el meu amic refu-
giant-se al portal d'una casa
(diuen que la porta és la part
més forta de la casa i on
estàs més segur) i llavors
vam sortir junts a la carrete-
ra, lluny d'edificis. A la zona
on estavem hi havia la torre
Dharahara, l'orgull de
Kathmandú, ja que durant
molts anys va ser l'edifici
més alt de la ciutat, però
quan vam sortir havia desa-
paregut. No sé exactament
quants morts va haver-hi ni en
vaig veure cap, però si que
vaig veure que no hi havia
ambulàncies, els taxistes
entraven a recollir els ferits
per portar-los a l'hospital i
després els camions militars,
però la ciutat estava colapsa-
da. Tot això era com veureu
de fora, jo no tenia por a
morir ni a patir cap dany, era
com una pel·lícula, però si

que tenia por del que hagués
pogut passar als meus amics
i als nens de l'escola.
P: Un drama.
R: Sí, unes hores després de
tot això vaig tornar a l'escola
i vaig veure que va quedar
bastant afectada, no va arri-
bar a caure cap dels seus
edificis però tots van quedar
bastant afectats. Així que
finalment vaig decidir anar-
me'n, però sempre mantenint
contacte amb ells. Al principi
em va resultar difícil contac-
tar a casa, ja que hi havia pro-
blemes de comunicació, però
després de dos dies vaig
poder parlar amb la meva
família i em van fer saber que
l'embaixada espanyola oferia
un hotel. Justament quan vaig
arribar estaven fent una reu-
nió per repatriar tots els
espanyols amb un vol pagat
pel govern, però vaig decidir
quedar-me, m'hagués sentit
egoista d'anar-me'n, ja que
ells no poden fer-ho, però

tampoc em sento valenta
d'haver-me quedat, simple-
ment vaig fer el que vaig sen-
tir. Igual que jo un grup més
d'espanyols es van quedar i
entre tots va sorgir la inciativa
d'ajudar. Vam començar
enviant un missatge pel what-
sapp demanant ajuda i la
xarxa es va anar fent gran.
Gràcies a això cada dia anà-
vem a repartir menjar i mate-
rials de primera necessitat
pels pobles més afectats
dels voltants de Kathmandú i,
actualment, ens estem dedi-
cant a construir cases provi-
sionals per a la temporada
dels monsons. Actualment
tenim una pàgina a facebook
que és diu Hugging Nepal,
per a tots aquells que encara
segueixen volent col·laborar
amb les victimes del terratré-
mol.
P: Tornaries a empendre una
experiència solidària...
R: Sense dubtar-ho. De fet,
vaig venir de Nepal fa uns

dies perquè havia de tornar.
Si ara mateix pugués estar a
Nepal, ho estaria.
P: Ara que ja estàs a casa,
quines sensacions tens de tot
el viscut?.
R: Si, ara ja estic a casa, i tot-
hom em diu que ja s'ha aca-
bat, però no s'ha acabat, els
meus amics i molta gent que
estimo encara estan allí i con-
tinuen havent rèpliques cada
dia, per a mi no s'ha acabat.
Una altra cosa que també vol-
dria destacar és que tothom
em fa preguntes de l’estil
'com és un terratrémol’? Tu
com ho vas viure? vas veure
morts?' i jo considero que
són irrellevants. Ningú m'ha
preguntat: 'Què necessiten
esta gent? com podem aju-
dar?' que són preguntes que
si que poden canviar coses,
per tant, jo animo a tothom
que segueixi ajudant, de la
manera que sigui, perquè hi
ha coses que si que es poden
canviar.

‘Si ara mateix pugués estar 
al Nepal, ho estaria’

Gemma Chavarria té 23
anys i és de Jesús, on
actualment només hi viu
a temporades. Ha estat
dos anys a Londres, uns
mesos a Katmandú i “la
intenció és seguir viat-
jant”. Al mateix temps
que viatja, Gemma estu-
dia psicologia per la
UOC, que li facilita poder
fer les dues coses al
mateix temps.
Fa poques setmanes,
Gemma va fer un viatge
humanitari a Nepal. Mai
es pensava trobar el que
va viure.

Gemma Chavarria és de Jesús i va marxar a Nepal en tasca humanitària, com a mestra. Uns dies més tard van succeir els terratrémols

“Nosaltres vivim
amb tant i al Nepal
viuen amb tan poc.
I sense tenir res, 
t’ho donen tot”

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS


