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13 de juny, data per a la constitució dels ajuntaments

Flix, Miravet, Gandesa, Corbera i Móra d’Ebre són els escenaris escollits per recrear aquell intens combat entre republi-
cans i franquistes a les acaballes de la Guerra Civil Espanyola. La convocatòria per a participar en un fil sobre la Batalla
de l’Ebre cerca un total de 500 actors residents a la zona, de caràcter amateur, sent prescindible l'experiència prèvia. No
serà la primera pel.lícula amb una escenificació en clau ebrenca. Així mateix, la cadena nord-americana HBO, responsable de
l'emissió de la sèrie ‘Juego de Tronos’, ha confirmat que la sisena temporada de la ficció fantàstica es rodarà en localit-
zacions de Girona i Penyíscola. Per això ja hi ha imatges adaptades del castell de la localitat castellonenca. 

P4

De pel.lícula

ERC de Tortosa ha donat detalls aquest dijous de la seva decisió de quedar-se a l'oposició a l'Ajuntament després de valorar els possibles pactes de govern. ERC ha assegurat que
el govern d'esquerres, amb Movem i el PSC, era inviable per la posició dels socialistes sobre la independència de Catalunya; i que amb CiU van sorgir "discrepàncies insuperables"
per configurar un pacte de govern. És per això que va proposar a la militància, que va donar-hi suport per àmplia majoria, la determinació de quedar-se a l'oposició però establint un
"acord d'estabilitat" amb CiU per garantir la "governança" de la ciutat. La decisió ha comportat discrepances. Altres ajuntaments com el d’Ulldecona es van aclarint, però en la resta
que falten acords per fer-ho, la situació encara no està definida. Manca una setmana. Comença el compte enrera. P3

Terres de l’Ebre. La republicana Mari Carme
Navarro serà la primera dona en presidir un
Consell Comarcal ebrenc.                                      P4

Esports. El Futbol Club Ascó visita diumenge
la SD Logronyés en la segona ronda de les
promocions d’ascens a la Segona B.         P11

Terres de l’Ebre. Recerca de pacte per governar a
l’Ametlla de Mar, un dels llocs en els que no es pot
descartar cap possibilitat.                                       P6
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Desprès de les eleccions municipals es va obrir un
periode de reflexions. Arriba el moment de tot un
seguit de converses per constituir els nous
Ajuntaments de les Terres de l'Ebre. 
A la fi als pactes passa com al fútbol i segur que, al
final, faci el que es faci, sempre n'hi haura ̀ de des-
contents. És evident que qualsevol partit polític que
es presenta a unes eleccions és per governar, però
tampoc es tracta de governar a qualsevol preu, ni de
demanar cap cadira ni res que se sembli per tenir-hi
cabuda. Abans de pactar cal llegir, i això esperem
que facin els diferents representants dels

Ajuntaments. Queden 4 anys per davant per veure
com es fa la feina.
Són dies de nervis, comentaris i rumors de tot tipus.
Es el moment en què se sent dir que tal vegada el
més democra ̀tic seria un govern del partit me ́s
votat, una manera de respectar totalment els vots
dels electors, es funcionaria de manera consensua-
da. Potser és una opció. Però mentre no estigi esta-
blerta, haurem d’estar pendents dels pactes o
acords, de si aquests estan regits des de Barcelona
i de les conseqüències i opinions diverses que
creen. 

Editorial
Època de pactes i de polèmica

El Col·legi Oficial d'Infermeres i
Infermers de Tarragona felicita al seu
company JUAN PEDRO LINARES
HERRERA Infermer expert en el tracta-
ment  d'úlceres i membre del GNEAUPP,
per la seva col·laboració en un projecte
d'investigació innovador que pot millo-
rar la qualitat de vida d'un grup nom-
brós de ciutadans.
El projecte ha estat seleccionat pel
Programa d'Emprenedoria, de l'Obra
Social de "La caixa", entre les 287 soli-
tuds. Preveu el desenvolupament del
tractament de ferides cròniques, una
lesió cada cop més freqüent entre la

població ebrenca, mitjançant larves de
mosca.
Els membres del projecte, conjunta-
ment amb la resta de l'equip van rebre
el passat 20 d'abril la distinció en un
acte cel·lebrat al CaixaForum de
Barcelona al qual va assistir el conse-
ller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig i
el director general de la Fundació
Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, entre
altres. Cada projecte serà dotat amb
una ajuda de fins a 25.000 euros, for-
mació empresarial, acompanyament
gerencial i cooperació.

Reconeixement a Juan Pedro Linares

ACTUALITAT

El passat 15 de maig cinc voluntaris de l’Equip de Rescat
de l’ONG Acció Solidària i Logística van volar a Katmandú
amb motiu de l’emergència generada pel terratrèmol esde-
vingut al Nepal. Al capdavant del grup figura el calero
Agustí Pallarés (a la foto), gran coneixedor d’aquest terri-
tori després de vuit expedicions d’alt nivell al Himàlaia. El
seu propòsit de moment és intervenir en les zones més
afectades assegurant estructures i donant assistència per-
sonal als més afectats abans de la imminent arribada de
l’època monsònica. La intenció a mitjà termini serà prepa-
rar algun projecte de caràcter logístic. Sensibilitzats amb
la causa de Nepal, diverses entitats locals n’han volgut
col·laborar. Tal és el cas del Centre Excursionista Azimut
que va organitzar una caminada popular  el passat dia 23
fent la Ruta de les Ermites de Cardó i gràcies a la qual es
van recaptar 108 €. Un altre cas valuós va estar a càrrec
dels integrants del Racons dels Joves. En aquesta ocasió
es va organitzar una trobada familiar en Els Ports de
Tortosa el passat cap de setmana amb diverses activitats
tal com jocs de rol, d’orientació o de nit. També es va rea-
litzar una  visita de la Cova Cambra i la cloenda es va fer
amb una gran paella. El gran caliu i motivació dels partici-
pants han ajudat a recaptar fins al moment 156 €. 
Actualment la campanya continua en marxa i s’espera
poder rebre la col·laboració d’altres entitats. Tanmateix es
pot fer un donatiu a títol particular directament al compte
de Catalunya Caixa amb núm. ES46 2013 0441 1502
01070342.

Col·laboració d’Azimut i Racó dels
Joves amb el grup de rescat de Acció

Solidària i Logística

ACTUALITAT

La Policia Local de Tortosa ha incorporat dos nous agents a
la seva plantilla, fruit del procés de selecció iniciat el passat
mes de gener. Amb aquestes noves incorporacions, el cos
policial compta actualment amb una plantilla de 58 agents.
Els dos nous efectius han signat aquest matí la seva entra-
da a la Policia Local davant l’alcalde, Ferran Bel, la regidora
de Seguretat, Esther Vidal, i l’inspector en cap, Jesús
Fernández.

La Policia Local de Tortosa incorpora
dos nous agents

ACTUALITAT

El FC Barcelona, el RCD Espanyol, el València CF i el Vilarreal CF són els caps
de cartell de la 13a edició del torneig de futbol base MICFootball7, que es dis-
puta del 5 al 7 de juny a diferents camps del Principat d’Andorra. La competi-
ció consta de tres categories (benjamins de segon any, benjamins de primer any
i prebenjamins) i reunirà un total de 84 equips de Catalunya, Andorra, la Comu-
nitat Valenciana, Cantàbria i Bèlgica. El grup amb més participants serà el ben-
jamí de segon any, que manté la progressió dels darrers anys i arriba als 40
equips, distribuïts en 10 grups. A benjamí de primer any hi participaran 20
equips, mentre que a prebenjamí ho faran 24 conjunts. L’únic representant de
les Terres de l’Ebre serà el prebenjamí C del CD Tortosa.

MICFootball7 reunirà 84 equips a Andorra
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El candidat republicà
Josep Monclús ha analitzat
els resultats electorals, i ha
explicat que es van obrir
converses amb les dife-
rents formacions polítiques
amb possibilitats de formar
govern. Pel que fa a les
negociacions amb CiU,
Monclús ha afirmat que ‘les
converses van anar
avançant fins que van que-
dar encallades, amb dis-
crepàncies que van impos-
sibilitar un pacte de
govern’. Pel que fa a les
negociacions per formar
un govern alternatiu,
aquestes van veure’s frena-
des pels condicionants que
va imposar el PSC, una
força necessària per
sumar majoria. Segons ha
revelat Monclús, ‘el PSC de
Tortosa demanava que en
un possible acord de
govern, el fet nacional que-
dés fora del pacte, i aques-
ta era i és una línia roja per
a ERC. En el moment més
delicat del procés d’inde-
pendència de Catalunya,
no podem fallar als milers

de tortosins que ens fan
confiança per assolir
aquest objectiu’.
Continuant amb les conver-
ses post electorals,
Monclús ha afirmat  que
‘amb ICV no hi va haver difi-
cultats programàtiques,
malgrat la llunyania perso-
nal en algunes declara-
cions, però el problema és
que junts no sumàvem si
no s’hi afegia el PSC’.
El detall de les negocia-
cions es va tractar a l’as-
semblea local de dimarts,
que davant la impossibilitat
d'acord amb CiU i amb el
PSC-ICV,  va optar perquè
els regidors restessin a l’o-
posició, buscant alhora un
acord d’estabilitat a canvi
de mesures que acomplis-
sin el programa electoral
d’ERC. Monclús, que ha
recordat que l’assemblea
és l’òrgan de participació i
decisió de totes els mili-
tants d’ERC, ha informat
que ‘es va aprovar amb un
suport amplíssim la pro-
posta de quedar a l’oposi-
ció i permetre que governi
la força més votada pels
ciutadans, condicionant
l’acció de govern a través
d’un acord d’estabilitat
similar a l’existent al
Parlament de Catalunya’.
Pel candidat republicà,
‘Tortosa no pot restar atu-
rada ni bloquejada. Per
això li hem plantejat a CiU
un acord d’estabilitat pro-
gramàtica de mínims, man-
tenint-nos a l’oposició, però
amb una abstenció d’ERC a
canvi de tirar endavant
diverses mesures que són

prioritat per a la ciutat’.
ERC és conscient que
aquesta abstenció pot inco-
modar tots els altres
grups, inclosa CiU, però hi
aposten perquè estan con-
vençuts que ‘això serà ben
vist per tota aquella gent
que creu que la política no
és un repartiment de
càrrecs o cadires. Hem
renunciat a pactes que ens
donaven molts avantatges
personals però que feien
pagar un alt cost a la ciutat
i al país. La gent d'ERC no
vam entrar en política per
governar a qualsevol preu’.
Entre d’altres mesures en
els diferents àmbits de ges-
tió municipal, l'acord d'es-
tabilitat que s’està nego-
ciant recull les 12 princi-
pals prioritats presentades
per ERC en la campanya
electoral.
L'actual alcalde i candidat
de CiU, Ferran Bel, ha valo-
rat la decisió d'ERC de que-
dar-se a l'oposició a
l'Ajuntament de Tortosa,
garantint un govern en
minoria liderat per la força
més votada. Bel ha agraït
"l'actitud de responsabilitat"
dels republicans, que han
rebutjat un govern d'esque-
rres amb Movem i el PSC.
La decisió, presa per l'as-
semblea de militants d'ERC
a Tortosa, no exclou, però,
que es tiri endavant un
acord d'estabilitat que
garanteixi la governança a
CiU durant el mandat. Bel
ha assegurat que s'han fet
diverses reunions i que avui
mateix n'hi hauran més per
desenvolupar aquest acord

"estable" per a la ciutat,
que no descarta que "en
algun moment" ERC acabi
entrant al govern.
‘No comparteixo’
Jordi Jordan, candidat de
Movem Tortosa, al seu
Facebook, ha declarat “no
hi haurà pacte d'esquerres.
ERC i Monclús facilitaran la

proclamació de Bel com
alcalde i li donaran estabili-
tat des de l'oposició... Des
de Movem Tortosa vam dir
que erem la garantia del
canvi, i ara queda més que
demostrat. Podia haver-hi
un govern progressista
amb Monclús d'alcalde,
però han preferit perpetuar

als qui han perdut més de
2000 vots i qui ha menys-
preat l'oposició durant
anys. Ho respecto, però no
ho comparteixo. Natros,
continuarem treballant amb
més força que mai.
Mourem Tortosa! D'això en
podeu estar més que
segurs!”.

Després que dimarts se
celebrés l’assemblea
local de la militància,
ahir dijous ERC-Tortosa
ha donat a conèixer
més detalls de la nego-
ciació d’un possible
acord d’estabilitat amb
CiU, a partir del qual
ERC s’abstindria en la
votació d’investidura i
condicionaria el govern
municipal des de l’opo-
sició.

ERC Tortosa negocia un acord d’estabilitat 
en base a les 12 prioritats del programa electoral

Ferran Bel ha agraït «l’actitud de responsabilitat» dels republicans, en quedar-se a l’oposició garantint un govern en minoria liderat per la força més votada

Sobre la situació a Deltebre, Lluís Soler comentava que “hem establert una ronda de con-
tactes amb totes les formacions polítiques. Tenim l'opció de governar amb minoria ava-
lats per la majoria forta que ens ha concedit la ciutadania però també tenim l'opció d'ex-
plorar altres vies sense haver de renunciar als eixos vertebradors del programa de CIU
al qual la ciutadania ha donat la seva confiança. En tot cas, cal respectar al màxim la vo-
luntar popular que reclama un canvi al municipi i sobre aquest fet s'han de teixir les pos-
sibles col.laboracions”.
Altres municipis, en el que és necessari, encara estan sotmesos a converses i les reu-
nions entre partits per acabar de resoldre com queda el govern municipal.
Es el cas de l’Ametlla de Mar, on tot és possible (vegeu plana 6). A Ulldecona, el pano-
rama polític s’ha clarificat i Núria Ventura governarà en minoria. 

D’altra banda, l'alcalde en funcions d'Amposta, Manel Ferré, va informar ahir que la cri-
si econòmica ha pogut restar vots a CiU. Però Ferré ha dit que allò que realment ha afec-
tat CiU va ser l’escorcoll realitzat per la Guàrdia Civil el passat 28 abril. Deu dies des-
prés de les eleccions municipals i després d’analitzar els resultats obtinguts a Amposta,
on CiU ha perdut la majoria absoluta, l’alcalde en funcions considera que l’alternativa a
la ciutat s’ha concentrat en una única opció.

Soler: «cal respectar al màxim la votació popular»

REDACCIÓ
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Segons el portal Ebredigital,
Flix, Miravet, Gandesa,
Corbera i Móra d’Ebre són els
escenaris escollits per recrear
aquell intens combat entre
republicans i franquistes a les
acaballes de la Guerra Civil
Espanyola. La convocatòria
cerca un total de 500 actors
residents a la zona, de caràcter amateur,
sent prescindible l'experiència prèvia. La
figuració estarà remunerada, amb con-
tracte de treball. Els interessats poden
inscriure's a través de la pàgina web
WWW.ACCIONIMAM.COM.
D’altra banda, la cadena nord-americana
HBO, responsable de l'emissió de la
sèrie ‘Juego de Tronos’, ha confirmat que
la sisena temporada de la ficció fantàsti-
ca es rodarà en localitzacions de Girona

i Penyíscola, entre moltes d'altres paï-
sos. Així, després de rodar a Andalusia el
passat any per a la cinquena temporada,
‘Juego de Tronos’ tornarà a Espanya,
aquesta vegada a la costa de Llevant,
per gravar escenaris naturals en què tin-
dran lloc diverses trames d'aquesta nova
temporada, que s'estrenarà ja en 2016.
Cal assenyalar que la ciutat de
Penyíscola ja va sonar en anys i ara serà
una realitat.

Hómens d'entre 18 i
23 anys. Aquest és el
perfil de figurants que
busca el film sobre la
Batalla de l'Ebre que
es rodarà a casa nos-
tra. 

Es busquen 500 actors residents al territori per
participar en un film sobre la Batalla de l’Ebre
La sisena temporada de ‘Juego de Tronos’ es rodarà a Penyíscola

Avui divendres dia 5 de juny
comencen les Jornades Gas-
tronòmiques del peix Blau,
període que s’allargarà fins al
14 de juny en què 9 restau-
rants de l’Ametlla de mar ofe-
riran als seus clients la seva
creativitat culinària combina-
da amb la promoció del peix
blau, un dels productes més
tradicionals de la vila i la seva
activitat econòmica.

Tapa Blava
A més, pels amants de les tapes, 17 bars de la localitat s’han integrat al Tapamar, la ruta de
tapes de la Tapa Blava, que permetrà gaudir de tapa més beguda per 2,5 €.
Acostumats a la diversitat de les propostes, hi podrem trobar els típics seitons amb vinagre
i escalivada, passant per la torradeta d’anxoves, l’escabetx de cavalla o les sardines adoba-
des. Però el Tapamar també ens permetrà provar d’altres creacions com el mil fulls de peix
blau, els rotllets de sardina farcits de fruits secs, la suprema de sorell amb llit de ceba i pebrot
o els seitons amb meló i olivada negra, sense deixar d’anomenar el filet de sorell amb cane-
ló d’albergínia, els seitons marinats amb llimona o el milfulles d’albergínia amb tomaca i seitó.

XXI Diada dels Fideus Rossejats
El dia 14 de juny, com a cloenda de les Jornades gastronòmiques del Paix Blau, tindrà lloc
al port pesquer de l’Ametlla de Mar, la XXI edició de la Diada dels Fideus Rossejats, una de
les festes gastronòmiques més exitoses de l’Ametlla, que tot i que en la seva majoria d’edi-
cions s’havia celebrat al llarg de l’estiu, d’uns anys ençà l’Àrea Municipal de Turisme de
l’Ajuntament va decidir integrar a les jornades gastronòmiques i treure de l’estiu amb l’objec-
tiu de desestacionalitzar les èpoques d’afluència turística.

L’Ametlla de Mar acull les 
Jornades Gastronòmiques del Peix Blau

A partir d’avui divendres

Ahir al matí, el portaveu
del grup d’ERC al Consell
Comarcal del Montsià,
Alfons Montserrat, i el por-
taveu del grup comarcal
del PSC, Joan Castor, han
presentat el pacte de
govern al Consell per
aquesta legislatura (2015 -
2019). Tots dos estaven
acompanyats per la cana-
reva Mari Carme Navarro,

que ocuparà la presidèn-
cia del Consell en repre-
sentació d’ERC els dos pri-
mers anys de la legislatu-
ra, i de l’ampostí Francesc
Miró que ho farà en repre-
sentació del PSC els dos
darrers anys. El pacte de
govern consta de tres
eixos fonamentals: priorit-
zació i potenciació dels
serveis als municipis,

impuls de les polítiques de
progrés al servei de tota la
ciutadania i aposta decidi-
da pel Consell d’Alcaldes,
organisme que ha de ser
la pedra angular d’aquest
mandat. L’atenció a les
persones i els temes
mediambientals també
seran prioritaris pel nou
govern.
Tots dos partits han valo-

rat com a positiva l’expe-
riència de govern conjunt
que van tenir en aquest
mateix Consell durant dos
legislatures (2003-2007/
2007-2011). 
Fotografia de la roda de
premsa (d’esquerra a
dreta): Alfons Montserrat,
Mari Carme Navarro,
Francesc Miró i Joan
Castor.

Pacte entre ERC i PSC pel govern del 
Consell Comarcal del Montsià

Els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del
Baix Ebre i Montsià (CODE) van dur a terme aquest dime-
cres, 3 de juny, el primer tractament contra la mosca ne-
gra d’aquest 2015, amb l’objectiu d’aconseguir controlar
al màxim la població d’aquest simúlid i evitar al màxim les
molèsties que causen les seus picades a la ciutadania.
El CODE va abocar uns 2.000 litres aproximadament del
producte biològic BTI (Bacillus Thuringiensis), en els habi-
tuals 7 punts del riu, des de Riba-roja fins a la desemboca-
dura. El tractament es va iniciar a les 7 h, des dels embar-
cadors del riu Ebre. 

El CODE durà a terme el primer
tractament de 2015 contra la mosca

negra al tram català de l’Ebre

La republicana Mari Carme Navarro serà la primera dona en presidir un Consell Comarcal al territori ebrenc
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El plenari de l’ens comar-
cal del Baix Ebre del mes
de maig va tenir com a
punt principal l’aprovació,
per unanimitat, de la
sol·licitud de subvenció
per al desenvolupament
del programa 7 comar-
ques Baix Ebre Avant. Una
sol·licitud, dirigida al
departament d’Empresa i
Ocupació, que ha de per-
metre continuar enfortint
el sector turístic i agroali-
mentari de la comarca i
realitzant diferents
accions per als emprene-
dors, empreses i ciutada-
nia, tal i com s’ha estat
realitzant al llarg d’a-
quests darrers anys.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, va destacar-
que “la continuïtat d’a-
quest programa suposaria
una bona notícia per a la
comarca ja que ens per-
metria continuar treballant

intensament per impulsar
el sector turístic i agroali-
mentari del Baix Ebre i així
dinamitzar l’economia,
millorar la competitivitat
de les empreses i facilitar
la creació de nous llocs
de treball”. De fet, la
sol·licitud, per valor de
més de 328.000€, con-
templa diferents semina-
ris, cursos i jornades
específiques dirigides a
les empreses del Baix
Ebre.
El plenari també va apro-
var el conveni amb el
departament de Benestar
Social i Família per a man-
tenir la delegació de com-
petències en matèria de
polítiques socials i en rela-
ció a infància i
adolescència, polítiques
de gènere, serveis
socials, etc. Alhora també
es va aprovar el conveni a
signar amb els ajunta-
ments de Deltebre i

Roquetes per al funciona-
ment dels centres oberts
durant l’any 2015.
D’aquesta manera, es
mantindran les activitats
dels centres oberts durant
el període de vacances

escolars d’estiu i es pro-
mouran actuacions que
garanteixin la cobertura
de necessitat ba ̀siques
dels infants i adolescents
atesos.

Fins a sis formacions han obtingut representació a
l’Ajuntament de la Ràpita. El partit més votat ha estat
Esquerra Republicana que, amb sis regidors, haurà de
buscar aliances amb d’altres formacions. El candidat
republicà, Josep Caparrós, ha informat a Canal TE, al
programa L’Ebre al dia que intentarà pactar amb tots per
mirar de crear un govern d’unitat. “Tenint en compte que
hi ha coindències en moltes propostes, la Ràpita es troba
davant d’una oportunitat que no podem desaprofitar de
crear un govern fort i ampli, amb la màxima unitat possi-
ble per aconseguir la transformació i en el model de
municipi que ha de fer millorar la qualitat de vida de les
rapitenques i els rapitencs”. Caparrós afegia que “tot-

hom ha de tenir clar quina és la força que ha de liderar
aquest projecte, en ser la més votada, i, si considerem
que ha d’haver unitat en la lluita en una mateixa direcció,
també esperem que no hi hagi cap mala jugada perquè
no sigui d’aquesta forma”. Caparrós valorava també els
resultats d’ERC al Montsià i confiava en què es veiessin
reflectits al Consell Comarcal. 

Caparrós aposta per crear un
govern d’unitat a la Ràpita

«No podem
continuar amb el
model espanyol»

El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita la continuïtat
del projecte Baix Ebre Avant 
Per tal de seguir impulsant el sector turístic i agroalimentari

“Una oportunitat que no podem desaprofitar”

“Projecte 
que ha de 
dinamitzar 
l’economia”

El ple del Parlament ha apro-
vat aquest dimecres el projec-
te de llei d’ordenació dels cos-
sos tributaris d’adscripció
exclusiva a l’Agència Tributària
de Catalunya, que la prepara
‘pels reptes que es derivin de
la transició nacional i la lluita
contra el frau fiscal’, ha asse-
gurat el diputat d’ERC Lluís
Salvadó durant el ple. ‘Volem
transformar i preparar
l’Agència Tributària de
Catalunya en una infraestructu-
ra que pugui gestionar tots els
recursos i que pugui assumir
directament la recaptació, que
ara es delega a l’estat espan-
yol’, ha declarat el diputat
republicà. Aquesta llei esta-
bleix les previsions necessà-
ries pel creixement ordenat de
l’Agència Tributària de
Catalunya, per tal que es pugui
encarregar de la gestió, la
recaptació, la liquidació i la ins-
pecció de tots els impostos
vigents a Catalunya.  ‘L’estat
espanyol té un del nivells de
frau més elevats d’Europa
Occidental i, en canvi, és un
dels països que menys costos
dedica a perseguir-lo: no és
lògic continuar amb aquest
model’, ha dit Salvadó.

Aquest dilluns, l’Audiència de Tarragona ha reprès el judici
contra Manuel Amancio Álvarez, l’acusat de la mort de la
rapitenca Estela Calduch durant un atracament a una
sucursal bancària de Cambrils al 2010. Van declarar,
davant el jutge, membres dels diferents cossos policials
que van intervindre en la detenció de l’únic processat. Entre
aquests, diversos agents dels Mossos d’Esquadra, de la
Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, i fins i tot de la
Ertzaintza, ja que l’acusat i quatre atracadors més van ser
detinguts entre Cantàbria i el País Basc, quatre mesos des-
prés de l’atracament a la sucursal de Cambrils. Durant els
fets, l’autor de la mort d’Estela Calduch va posar la pistola
a la safata de seguretat i va disparar. El tret va malferir la
jove rapitenca, que va morir dessagnada. El fiscal demana
per al presumpte autor 25 anys de presó.

Es demanen 25 anys de presó per a
l’acusat de l’assassinat d’Estela Calduch

En un banc de Cambrils, al 2010

«»
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Avui fa deu dies que es van celebrar les Eleccions Municipals
del 24 de maig. Recordem que CiU va ser la força més votada
i va assolir 5 regidors en el proper govern municipal, tot i que
va perdre la majoria absoluta. Això, per tant, obligava a arribar
a pactes per configurar el govern municipal que ha de regir la
pròxima legislatura fins el 2019.
La investidura del nou alcalde i el nou ajuntament està progra-
mada per al dissabte dia 13 de juny i, de mo ment, encara
ningú ha aixe cat una veu oficial que parli d'un acord per gover-
nar l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. De moment és vox popu-
li que els partits es reuneixen, que s'intercanvien propostes i
que es plantegen diverses fórmules de pactes estables i de
governs en minoria.
El més clar de tots és Compromís per La Cala (PSC) amb dos
regi dors que, en veu del seu cap de llista Antonio Espuny, ha
mostrat oberta ment les seves preferències per un govern que
allunyi CiU de l'al cal dia, i un pacte estable amb ERC i la
Plataforma Calera, tot i que també veu aquesta fórmula com-
plicada. Segons ell, pels molts interessos ocults que hi ha en
les diverses formacions, "les negociacions estan obertes. Hem
analitzat resultats i hem sondejat possibilitats de pactes, sobre
tot entre les tres forces (Compromís, Plataforma  i ERC) i explo-
rem fórmules, donat que als resultats i  interessos de par tit,
s'hi barregen altres interessos ocults que no es veuen. S'han
de negociar programes i veure s'hi hi ha possibilitats d'acord.
Si passa quelcom, serà molt difícil i complicat, ja que hi ha
molts interessos. Vam tenir contacte amb CiU, però aquests
arrosseguen una motxilla de vuit anys de govern en els que es
va generar el 90% del deute ac tual i tenen una responsabilitat.
Pensem que es podria arribar a un acord amb les altres forma-
cions, però, per les primeres paraules hi ha interessos ocults
que comencen a prendre posicions i condicionar volun tats.
Seria millor un govern fort de més de set regidors, amb idees
clares i voluntat de tirar el poble endavant. Els interessos de
dos partits d'esquerres i un altre partit que sabem d'on ve ( PP
), però que no té una ideologia clara, que busca que CiU no
governi. Això és un projecte i no una ideologia".
Per la seva part, la Plataforma calera amb dos regidors, ha
manifes- tat que està rebent les propostes de la resta de for-
macions i que la pro pe ra set ma na pren dran una de ci sió,
"hem en ce tat un pro cés de con ver ses, recollint informació
amb normalitat i de totes les for ces po lí ti ques. Estem en un
perío de de parlar i després d'ana- litzar les propostes pren-
drem una decisió la setmana que ve".
Jordi Gaseni, cap de llista d'ERC, formació que va obtenir qua-
tre re gidors és un dels dos pals de paller on es podria cons-
truir un govern estable. Gaseni reconeix que està parlant amb
totes les formacions, contrastant programes electorals i analit-
zant possibilitats, "estem par lant amb tot hom i ne go ciant.
Vam in ter pre tar els re sul tats i ara estem con tras tant els
pro gra mes i el que es vol fer al poble. El més im por tant és
com podem so lu cio nar els pro ble mes que tenim i com mi
llo rem. Es trac ta de con for mar un pro jec te de go vern.
Aques ta és la in quie tud d'ERC i par lar per veure si hi ha pos
si bi li tats d'arri bar a algun acord".
Per últim, CiU en veu del seu cap de llis ta, Joan Pere Gómez
Comes, també ha re co ne gut que ha obert con ver ses amb
tots els par tits polítics com a força més votada, i planteja un
govern de concentració amb la participació de totes les forces
polítiques, "com a força més votada teníem l'obligació moral
de parlar amb totes les forces polítiques i així ho hem fet. Les
converses han transcorregut amb cor dia litat i han estat satis-
factòries. Ara es tracta de ser capaços de for mar un govern
estable per a l'Ametlla de Mar. Ens hem de deixar de fer po lí
ti ca, la campanya electo ral s'ha acabat i el poble ens de mana
que fem un govern estable per tirar endavant. Hem posat
damunt de la taula el projecte de fer un govern de concentra-
ció encapçalat per CiU i a parts iguals. En moments difícils es
necessi ten decisions valentes".
Els fronts estan oberts i les converses són contínues.
Possibilitats n'hi ha moltes però tot sembla indicar que caldrà
esperar uns dies per conèixer la configuració del nou govern
municipal de l'Ametlla de Mar.

Recerca de pacte a
l’Ametlla de Mar
No es pot descartar cap possibilitat
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L’alcalde electe de Móra d’Ebre, el convergent Joan Piñol, ha
començat converses amb la resta de formacions polítiques per
formar un govern ampli a la població. Piñol no descarta tornar a
pactar amb el PP, sempre que aquesta formació s’atengui a fir-
mar un compromís per a que el govern espanyol porti a terme
actuacions a Móra d’Ebre. “En l’anterior legislatura, aquesta
correspondència, a través del pacte amb el PP, del Govern
Central, no ha estat suficient. Ara, si es torna a fer, per molt que
pugui haver gent que no ho entengui pel procés actual, es duria
a terme amb compromisos signats”. Pel que respecta el Consell Comarcal, Piñol ha
reconegut que la situació és complicada però que “amb la maduresa dels partits es
pot reconduir, tots remant en la mateixa direcció i fent tots un esforç”. Per últim, dir
que les votacions popular perquè els veïns puguin escollir el nou projecte per la faça-
na fluvia de la població. 

Comencen les converses per formar govern 
a Móra d’Ebre

La consolidació del que vol
ser un dels festivals musi-
cals d'estiu de referència a
les Terres de l'Ebre. Demà
dissabte dia 6 de juny es
celebrarà al pati de les
Escoles Velles de Gandesa
una nova edició del
MusicGand. El festival és
organitzat per la Societat
Unió Gandesana i
l'Ajuntament de Gandesa,
amb la col·laboració de
l'Associació de joves gan-
desana Nom Calsigos. Amb
aquesta nova edició, el fes-
tival vol reafirmar-se com un
dels actes musicals més
importants de les Terres de
l'Ebre. El grup estrella d'a-
quest any seran els
Catarres que realitzaran la
presentació oficial del seu
nou disc BIG BANG a les
Terres de l'Ebre. Els
Catarres estaran acompan-
yats de Doctor Prats i
Segonamà.

MUSICGAND
2015, a

Gandesa, demà
dissabte

Tot i la majoria de CiU

La seu eu del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre va acolir l’acte del lliura-
ment del premi del VI Concurs de treballs
de recerca de batxillerat sobre la Ribera
d’Ebre, convocat pel CERE, essent l’obra
guardonada “Didactiebre. Conèixer,
ajuda a estimar”, de Laia Ferrús Vicente.
Els treballs finalistes van ser “La música
de la natura. Els ocells”, de Martí Guiu
Rofes; i “L’evolució de l’urbanisme
d’Ascó”, de Pere Jordà Gironés. Tots
tres són  alumnes de 2n de Batxillerat de
l’Institut de Flix. Prèviament, a la primera
part de l’acte, els tres finalistes van
haver d’exposar una ressenya del treball amb els trets més fonamentals. 

Laia Ferrús, guanyadora del VI Concurs de
treballs de recerca de la Ribera d’Ebre

Amb l’obra, ‘Didactiebre. Conèixer, ajuda a estimar’

El Ministeri de Foment, a
través del Departament de
Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat, ha confir-
mat al Consell Comarcal
del Priorat que ja ha tret a
licitació la rehabilitació i
millora del ferm de la N-
420 entre Móra d’Ebre i
Falset, concretament
entre el quilòmetre 820 i
el 840. El pressupost de
les obres és de 8,19
milions d’euros. Aquesta
era una reivindicació que
el Consell Comarcal i el
Consell d’Alcaldes de la
comarca havien adreçat al
Ministeri de Foment en
diverses ocasions al llarg
de la legislatura que ara
acaba, fins al punt que el
Consell Comarcal va
redactar un informe tècnic
al respecte.
Els treballs previstos,
segons la informació de
Foment, preveuen el reci-

clat del ferm del carril
exterior en una profunditat
de dotze centímetres, l’a-
fegit de dues capes de 8 i
3 centímetres de mescla
bituminosa a tota la plata-
forma, la reposició de la
senyalització horitzontal i
l’adaptació dels sistemes
de contenció al nou
rasant.
La millora del ferm en el
tram de la N-420 entre
Móra d’Ebre i Falset ha
estat una reivindicació per-
manent de diverses institu-
cions durant els últims
quatre anys. Així, han
aprovat mocions en
aquest sentit el Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, la Cambra de
Comerç de Reus, el
Consell Comarcal del
Priorat, el Consell d’alcal-
des del Priorat i diversos
ajuntaments. En la inter-
mediació de les institu-

cions locals davant del
Ministeri de Foment també
hi ha jugat un paper cab-
dal el Secretari
d’Infrastructures i Mobilitat
de la Generalitat de
Catalunya, Ricard Font.

En la moció aprovada a
les institucions priorati-
nes, no tan sols es feia
esment al mal estat de
conservació del ferm, sinó
també a “la importància
que l’esmentat tram té

pels habitants de la
comarca que l’han d’utilit-
zar per desplaçar-se per
motius laborals, educa-
tius, comercials, i, el més
important, sanitaris”.

Foment confirma al Consell del Priorat la millora 
de la N-420 entre Móra d’Ebre i Falset

Aquesta ha estat una reivindicació permanent de les institucions del territori al llarg dels últims quatre anys
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L’Ajuntament de
Móra d’Ebre ha ini-
ciat les obres per a
la rehabilitació del
passeig de l’Ebre,
una via urbana que
comunica la plaça de
Baix i la zona del
Club Nàutic i de l’à-
rea de lleure de
l’Aubadera, seguint
la façana fluvial de la
població.
El projecte preveu
transformar aquest
carrer en un veritable
passeig fluvial, elimi-
nant les estretes
voreres a banda i
banda del carrer per

destinar als vianants
una única vorera
més ampla que les
actuals, situada a la
part del riu. Es cons-
truirà un passeig de
fusta amb diversos
trams de passera
penjada sobre l’Ebre,
a mode de balcó,
protegida per una
barana metàl·lica.
Els treballs, actual-
ment en fase d’exe-
cució, també pre-
veuen la instal·lació
de bancs per seure-
hi i d’un nou enllume-
nat, que delimitarà la
zona reservada a

passeig de vianants
de l’àrea de pas de
vehicles de motor.
L’alcalde, Joan Piñol,
ha explicat
l’Ajuntament de Móra
d’Ebre té la voluntat
de condicionar la
façana fluvial de la
població, ja que
entén que “és una de
les façanes urbanes
més destacades de
l’Ebre català”.
El pressupost de les
obres que s’execu-
ten actualment és de
200.000 euros, amb
una aportació de
90.000 euros d’una

subvenció de la Unió
Europea, altres
100.000 provinents
dels fons atorgats a
Móra d’Ebre en el

marc de la Llei de
barris, i la resta,
10.000 euros, d’a-
portació municipal
directa.

En quatre dies han fet l’objectiu, a l’Ametlla de Mar

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Deltebre i el
Parc Natural del Delta de l’Ebre han organitzat un any més
una sèrie d’activitats per tal de commemorar el Dia Mundial
del Medi Ambient que se celebra cada 5 de juny. Les acti-
vitats que s’organitzen tenen com a objectiu sensibilitzar la
ciutadania sobre el medi ambient. Per aquest motiu s’han
organitzat diverses activitats fins dimecres. 

Dia Mundial del Medi Ambient, 
a Deltebre

Al llarg d’aquestes darreres setmanes ha estat habitual al
passejar pels carrers més cèntrics de l’Ametlla de Mar, trobar
grups de veïns i veïnes aplegats en magatzems o locals comer-
cials al voltant de grans munts de mata, fulla de xiprers, flor sil-
vestre i d’altres materials que seran utilitzats en la confecció de
les catifes de Corpus aquest cap de setmana. Al darrera hi ha
hores i hores de feina desinteressada, conversa i dolor de dits
en la preparació d’una festa popular arrelada a l’Ametlla de Mar
des de fa 33 anys, la qual porta a centenars de visitants a des-
cobrir el recorregut fantàstic que conformen més d‘un quilòme-
tre de carrers engalanats. El diumenge 7 de gener, dia del Cor-
pus Cristi, l’Ametlla de Mar ho celebra sortint al carrer i
reclamant l’interès de tota la població i dels que se senten
atrets per l’art floral i la imaginació que els veïns i veïnes posen
al servei de la tradició. 
Suport municipal
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjançant l’Àrea Municipal

de Turisme, col·labora amb les cinc associacions veïnals que
confeccionen les catifes, amb una subvenció de 4.000 € que
aquestes dediquen a l’adquisició de flors, a més de procurar
material vegetal i logística als grups de veïns. A més, amb l’à-
nim d’aconseguir la implicació de la gent jove, subvenciona
amb 1.200 euros el viatge de final de curs dels alumnes de 3r
d’ESO DE L’Institut Mare de Déu de la Candelera. A canvi, els
alumnes col·laboren en el disseny dels dibuixos i en la confec-
ció de les catifes.

La tradició del Corpus 
omplirà de catifes 

els carrers de La Cala

Segons informació de la
Cala RTV, després d'haver
aconseguit, l'any passat,
pescar 1.440 tones en
només 25 hores, la presèn-
cia, aquest cop, de moles de
peix més petites i dues jorna-
des de mal temps han prolon-
gat les tasques. Els remolca-
dors ja han començat a
arrossegar les captures fins
a la granja del grup situada
davant la costa de l'Ametlla
de Mar, on està previst que hi
comencin a arribar en uns
vuit dies. Per al grup tonyinai-
re, que disposava d'un mes
per completar la quota,
aquesta rapidesa torna a
demostrar l'abundància de

l'espècie a la zona.
"Estem molt contents des del
Grup Balfegó perquè era
impensable, només fa set
anys del pla de recuperació,
que poguéssim arribar a pes-
car la quota de 1.382 tones
en només quatre dies. Això
l'únic que ho pot explicar és
la immensa abundància de
tonyina que hi ha a la mar",
remarca Juan Serrano,
Director General del Grup
Balfegó.
Per la seva part des del Grup
Fuentes des del passat dime-
cres, 27 de maig, ja s'havia
complert amb la quota de
pesca. De fet, ho van fer en
un temps rècord de 24
hores. Recordem que el Grup
Fuentes (Nueva Pan chille ta,
Nuevo Elortz) tenien una
quota assignada de 273
tones. Amb l'adquisició de
drets de pesca (170) i els
acords comercials amb 7
barques franceses (717) el
total sumava 1. 160 tones.

"Estem molt satisfets. La ve
ritat és que s'ha fet molt
bona feina i de manera molt
ràpida. Podem dir que hem
batut el nostre propi rècord. I
és que si l'any passat vàrem
fer una captura de 450
tones, aquest any n'hem fet
una de 480. Per tant molt
bona feina i amb un balanç
molt positiu", subratlla des
del Grup Fuentes, Carme
Brull. Brull també ha informat

que, igual com l'any passat,
van haver de deixar anar peix
per què ja havien complert la
quota. Per tant, ambdós
grups coincideixen en una
temporada d'èxit  que cons-
tata un estoc de la tonyina en
un estat saludable. I és que
les embarcacions van sortir
del port de l'Ametlla el dilluns
25 de maig i, tot i tenir pràc-
ticament un mes, en pocs
dies han fet l’objectiu.

La vuitena edició de Litterarum, fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre, que se celebrarà aquest cap de setmana (els
dies 5, 6 i 7 de juny), tornarà a posar gairebé una vintena d'espectacles basats en la literatura catalana dalt de l'esce-
nari.Enguany indagarà en la faceta poètica del valencià Ovidi Montllor com un dels espectacles destacats, tot coincidint
amb l'efemèride dels vint anys de la seua mort. Concretament, serà El poeta Ovidi. Poesia no vol dir somiar, al qual
donen vida de manera magistral l'actriu Mercè Sampietro, el músic Eduard Iniesta i la cantant Llúcia Vives, que exploren
diversos poemes inèdits que Montllor va escriure al llarg de la seua vida. La primera part de l'espectacle tindrà la parti-
cipació de la seua filla petita, Jana Montllor, que ha treballat en la selecció i el recull sobre la vessant poètica del seu
pare conjuntament amb Jordi Tormo.
Com els darrers anys, un altre dels espectacles destacats està directament relacionat amb l'entorn paisatgístic de
Litterarum, i en aquest cas és l'espectacle teatral de carrer Vestigis, del director ebrenc Valer Gisbert, que serà un home-
natge al llibre 115 a l'Ebre. El sacrifici de la lleva del Biberó d'Assumpta Montellà i a Teresa Rebull. L'espectacle seguirà
els espais més destacats de la batalla de l'Ebre a Móra d'Ebre: des de la casa noble Montagut fins al castell de Móra
d'Ebre, després de recórrer diversos indrets del municipi.

Els Grups Tonyinaires compleixen de nou
amb la quota en un temps rècord

Quatre dies han necessi
tat, finalment, els nou
tonyinaires de la flota
del Grup Balfegó per
capturar les 1. 382 tones
de quota assignada de
tonyina roja al calador
del sud de les Balears.

Rehabilitació del passeig de l’Ebre

Litterarum 2015: Móra d’Ebre serà aquet cap de setmana 
l’epicentre de les lletres catalanes

A Móra d’Ebre
El Servei d’Urgències Municipal de l’Ametlla de Mar (SUM) ha
fet balanç d’aquest 2014. En total la xifra de serveis arriba
al 1.024. Un augment considerable respecte el 2013 moti-
vat sobretot pel nombre d’urgències i pel servei d’ajut a per-
sones amb mobilitat reduïda. El SUM ha estat activat 589
vegades per particulars. “Creiem que la tasca que realitza
el SUM d’ajuda a la gent amb dificultat de mobilitat és
necessària i suposa una ajuda per a moltes famílies.
Recordar que si tenen qualsevol emergència, urgència ens
poden localitzar al 977 45 70 00”, explica Antonio Comes,
des del SUM. Comes també ha destacat la importància que
té saber el número de parcel·la alhora d’atendre  una
emergència i ha recomanat que es consulti el cadastre per
tal d’obtenir aquestes dades. Pel que fa al tipus de servei
s’han realitzat  371 urgències d’adults i 351 serveis de
suport a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres. Si
desglossem les xifres per sexe trobem que s’han atès 652
dones enfront d’una xifra molt inferior pel que fa als homes,
237. Per edats de 66 a 75 anys, 101, i més de 75 anys,
559 serveis, que és on s’ha concentrat la xifra superior de
serveis.traumatologia, és un patró habitual en l’anàlisi de
dades anual del SUM. 

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

Actualitat

El SUM registra 1024 serveis, a l’Ametlla
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CRAC de la setmana:  Adam Tomàs
“SENTIM LA FORÇA DE LES 4.400 PERSONES QUE ENS HAN VOTAT”

Pregunta: Com ha canviat
la vida d’Adam Tomàs en
una setmana? 
Resposta: Ara per ara no
ha canviat, continuo treba-
llant a l'Institut i també
estem treballant per la
constitució de l'Ajuntament
i la distribució del cartipàs,
i continuem fent feina per
al poble. La diferència a
partir del 13 de juny serà
que tan sols treballaré per
a Amposta.   
P: En el millor dels seus
somnis, podia imaginar-
ho?. 
R: Bé, pensàvem que podí-
em guanyar les eleccions
però no ens podíem imagi-
nar que el resultat seria
una majoria absoluta. La
gent ha votat de forma
massiva per un canvi.
P: Què recorda del 24-M.
De la jornada. Però sobre
tot del final quan es conei-
xen els resultats. Amb qui
o amb què va pensar? 
R: Molts nervis durant el
dia, fent càbales de com
gestionaria el resultat
segons quin fos, i quan
vam veure que teníem la
majoria em vaig sentir més
relaxat que no pas eufòric,
suposo que per la pressió
que havíem sofert durant la
campanya. De seguida
vaig pensar en la gent que
havia treballat per obtenir
aquests resultats, els que
hi ja no hi són. I sobretot en
la meva família i en la meva
dona, que han patit de
forma directa el que repre-
senta la dedicació a la polí-
tica.      
P: Ja des de la calma, pas-
sats uns dies, què és el
que li ha vingut al cap? 
R: Penso en allò que hem
aconseguit des del meu

nomenament com a candi-
dat a l'alcaldia per primer
cop el 2010 i que en cinc
anys de feina hem assolit
passar d'una majoria de
CiU a una majoria
d'Esquerra a Amposta,
crec que ha estat històric.
P: Un gir tan brusc a
Amposta no era
esperat...quin és el seu
anàlisi perquè hagi estat
d’aquesta forma?
R: La candidatura de Suma
ha estat determinant per
aglutinar tot el vot de
canvi. La incorporació de
ICV-EUA i gent de diferents
àmbits de la societat, inde-
pendents i la plataforma
Sumem Amposta, junt amb
el missatge de regeneració
necessària després de 28
anys de governs de CiU
han fet que no només
guanyem les eleccions si
no que ho hem fet per
majoria absoluta.

P: Ara molta més respon-
sabilitat. L’ocupació conti-
nua sent la seua prioritat?
Què més?
R: L'ocupació és una priori-
tat que ens portarà a sol-
ventar també qüestions
socials. Sabem de la com-
plicació de fer polítiques de
creació de llocs de treball
des de l'àmbit local, però
estem convençuts que
podem incidir de forma
positiva en aquest aspecte.
Les polítiques socials i la
transparència també són
eixos fonamentals de la
proposta d'Esquerra
d'Amposta, i tenim molta
feina a fer en aquestes
àrees, però per tenir recur-
sos haurem de fer incidèn-
cia en l'estalvi, la gestió i
els recursos que han de

venir d'administracions
superiors.
P: El fet d’haver fet una
oposició ferma, comporta
ara més exigència?
R:Obviament! Representem
el canvi, no farem el mateix
que l'equip de govern sor-
tint. Moltes de les propos-

tes que hem fet durant els
darrers anys les portem al
programa de govern, i no
tindria sentit que ara les
abandonem.

P: Es tirarà més de la
manta...
R: A l'Hospital Comarcal hi
ha una auditoria demanada
i mirarem d'incorporar la

Secretaria i Interventora al
Consell d'Administració, i
pel que fa a l'Ajuntament
hem de parlar també en
secretaria i intervenció per
tal de prendre una decisió
pel que fa a efectuar també
una auditoria. Aixi mateix,
hi ha temes en els que l'e-

quip de govern sortint no
ens van autoritzar informes
de Secretaria, i també valo-
rarem que hem de fer. 

P: Quin és el missatge més
sentit aquests dies quan va
pel carrer?
R: Sobretot felicitacions.
Hem vist un aire diferent en
la gent, d'il·lusió i d'enten-

dre que entrem després de
28 anys de govern mono-
color i que ens donen un
marge de confiança.

P: De totes formes, amb la
conjuntura econòmica
actual i els pressupostos
tancats, poc es pot fer el
primer any...
R: Certament el pressu-
post actual és el que va
aprovar CiU per al 2015 i
no tenim molt de marge de
maniobra, i també serem
respectuosos en decisions
que ja estan preses. Pel
que fa al tema econòmic,
l'Ajuntament d'Amposta no
és dels més endeutats, no
està malament tot i que
tenim el prèstec de 6.5
milions d'euros de la
Residència de Gent Gran
avalat per l'Hospital comar-
cal, que ens preocupa si no
es compleixen els compro-
misos de les places públi-

ques, sense les quals és
inviable.

P: Amposta ha viscut el
canvi més significatiu en
les darreres eleccions. Es
un estimul o una pressió
afegida?
R: Un estimul. Tenim 11
regidors que conformen un
gran equip, il·lusionat i en
ganes de fer coses. I ho
farem perquè sentim la
força de les 4.400 perso-
nes que ens han votat i ens
han fet confiança per tirar
endavant aquest canvi.
P: Per acabar, des del Més
Ebre, que vol transmetre a
la ciutadania? 
R: Sobretot tranquilitat a
aquells que un canvi els hi
pot crear incertesa, ho
farem bé. I agraiments evi-
dentment a tots els que
van fer-nos confiança el dia
24.

“La gent d’Amposta ha votat de forma 
massiva per un canvi”

MICHEL VIÑAS
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L’Ascó va caure eliminat
en la ronda de Campions
contra un Jumilla molt pràc-
tic (3-2). Virgili avançava a
l'Ascó però Luis Verdú posa-
va l'empat abans del des-
cans. Guardiola de penal po-
sava per davant al Jumilla i

Eizaguirre en els últims mi-
nuts anotava l'empat. Quan
semblava que s'arribaria a la
prorroga,  després de l’em-
pat a dos de l’anada, en el
93', Paolo va sentenciar a la
contra amb el 3-2 que va
tombar al conjunt asconenc.

Però l’Ascó té una nova
oportunitat. El fet de ser
campió així li ho permet. I en
la segona ronda s’enfrontarà
a la SD Logronyés.
Diumenge a les 19 hores

serà el partit d’anada on els
asconencs s’han de fer forts

i ara han d’aprofitar l’expe-
riència acumulada en l’elimi-
natòria anterior, sobre tot
sent conscients que els pe-
tits detalls, com les accions
a pilota aturada, poden deci-
dir. Sort Ascó. L’Ebre està
amb vosaltres.

SD Logronyés-Ascó, segona oportunitat
DIUMENGE, 19 HORES, PARTIT D’ANADA DE LA SEGONA RONDA. ASCENS A LA SEGONA B

Després de caure en temps afegit a Jumilla, l’Ascó vol aixecar el cap a la Rioja

El mercat esta ̀ en plena
ebullició i ja comença l’è-
poca de les especula-
cions. I també de les sor-
preses. Jugadors que
sembla que van a un lloc i
que acaben fitxant en un
altre. A veure quan triguem
a explicar el primer cas. 
Sobre aquesta pro-

blemàtica, he manifestat
en alguna ocasió, que és
una qüestió de procedi-
ments. I parlo en general,
que quedi clar. D’entrada,
saber si el jugador que vol-
dries fitxar esta ̀ lliure o no.
Important. Si ho està, mà-
xima llibertat. I si no, a
més de parlar-ne amb ell
també s’ha de fer amb el
seu club.
Seras̀ dolent igualment,

però ho seras̀ menys. Ja
sé que estic demanant
l’impossible, perquè ca-
dascú fa la guerra pel seu
compte i ja entrem amb
aquella tesitura de que si a
nosaltres ens ho fan, no-
saltres també podem fer-
ho.

I per això
mai aca-
bem. Jo en-
tenc totes
les posi-
cions. I no
sóc cap jutge. No. Nome ́s
opino.
Penso que el temps és

el millor jutge i les bones
actuacions, amb valors,
sempre acaben imposant-
se. Aquesta és la línia i la
que s’ha de seguir.
M’agradaria per aca-

bar, felicitar el CF Godall
per la fita històrica i per-
què ha estat el reflex de
que al futbol i a la vida, si
vols lluitar per algun rep-
te, pots aconseguir-lo.
Lluitant i treballant, com
han fet aquesta colla d’a-
mics i bons jugadors, els
reptes poden ser més fà-
cils. 
El conflicte està ara en

saber si el Godall pujarà o
no. Jo no ho sé, però crec
que ho intentarà. Ui, avui
he fet de Celma...potser
no encerti. O si. 

3, 2, 1...comencem

Un gol al minut 93 del Jumilla, va eliminar l’Ascó de la
primera ronda. Encara hi ha vida. Diumenge una altra. 

Al minut 93

Callarisa, Jonatan i Cristo renoven amb l’Amposta

Andreu Guiu, prop de la Rapitenca
ACTUALITAT

La Rapitenca va acabar
amb un empat la lliga exitosa
en la que, com ja sé sabia,
ha estat quart a la classifica-
ció. Nando Crespo (a la foto
amb el president) i Fernando
Garca ja treballen en la con-
fecció de la propera plantilla
i entre els nombrosos con-
tactes establerts, destaca el

del davanter de Marça, del
Reddis, Andreu Guiu. Està
prop de la Rapitenca.
L’Amposta, per la seua

part, va cedir una derrota al
camp del Lleida en el darrer
partit de Lliga (3-1). Teixidó
també treballa per la propera
temporada. Jonatan, Cristo i
Callarisa han renovat. 

L’Elx podria perdre la categoria

Albacar, preocupat
ACTUALITAT

El consell d'administració
de l'Elx es manté optimista
davant la possible resolució
del jutge Únic del Comitè de
Competició de la Lliga de
Futbol Professional (LFP).
L'Elx espera amb expecta-

ció la resolució del jutge
després de l'expedient
obert a l'entitat per l'incom-
pliment del control financer i
que podria comportar el
descens administratiu a Se-

gona Divisió.
Edu Albacar, jugador

ebrenc de l’Elx, no ocultava
estar “molt preocupat, és
molt greu perdre la Primera
divisió i més havent-la man-
tingut”. 
Edu admetia que “la situació
la veig molt complicada, la
veritat, però sempre hi ha
una mínima esperança. Són
uns dies molt difícils i durs”. 

Figo (Alcanar) i Jorge Granados, en l’òrbita

Dani Sereno, nou tècnic
MÉS EBRE VA AVANÇAR-HO FA SETMANES

El Tortosa va presentar el
nou tècnic dilluns passat. Tal
com va avançar Més Ebre fa
tres setmanes, és Dani Sere-
no, extècnic del Roda i que va
jugar amb el R. Bítem, on va
coincidir amb Rogelio Figue-
res. Entre els jugadors que es-
tan a la lista de futurbles, pot
estar Figo, porter de l’Alcanar,
o el defensa central Jorge Gra-
nados. 
Poc sé sap oficialment de

les baixes, tot i que es pre-

veuen canvis. Hi ha jugadors
que ja han rebut trucades d’al-
tres clubs, com és el cas d’A-
sín, que podria interessar al
CD la Cava. No és l’únic juga-
dor del Tortosa que pot tenir
propostes. D’altra banda, La
Cava es diu que també pot te-
nir interés amb Àngel (R. Bí-
tem), que, a la vegada, pot
agradar a l’Amposta. Qui si
que contiua al Tortosa una
temporada més és el delegat,
Josep Maria Lleixà. 

L’Ascó va rebre el passadís de campió, diumenge passat.
IRIS SOLÀ



COL·LABORA:

PATROCINA:
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Tal com vam anunciar, Nacho serà el proper entrenador del R. Bítem. El propi Nacho deia que “el meu retorn al Remolins-Bitem, sin-
cerament me l’agafo com un pas més endavant. Torno a un club referent a les nostres terres, on hi ha un bon treball fet durant moltes
temporades per la junta directiva, així com per l’últim entrenador Sergio Navarro, que ha realitzat una sensacional tasca, que he de sa-
ber aprofitar i recollir-ne els seus fuits. A nivell personal,  estic treballant per confeccionar una bona plantilla, amb jugadors implicats i
il.lusionats per poder formar part d´aquest club, penso que malgrat ser amateurs, ens hem de considerar professionals d´aquest es-
port, ja que per treball i temps ho som. Respecte a les altes i baixes, haurem d´esperar, ja que estem parlant amb la plantilla actual i a
la vegada, hem mostrat interes pels jugadors que pensem que s´adapten als nostres interessos”. El R. Bítem guanyava 2-0 contra l’Am-
polla i va acabar cedint un empat. Un empat que, no obstant, li serveix per conservar i acabar en una meritòria tercera plaça. 

Nacho torna al Remolins-Bítem

JA ES POT FER OFICIAL

El Camarles va acabar el malson. Després d’una primera volta ne-
fasta (13 punts) en la segona s’ha refet. La directiva ha confiat plena-
ment amb el tècnic Bartolo, malgrat els resultats, i l’equip, ja amb la
nova gespa, ha crescut. Diumenge, si el Cambrils guanyava, el Ca-
marles necessitava fer-ho a Tortosa. Tot i que el Cambrils cediria un
empat a Deltebre, el Camarles va complir i amb un gol d’Adri queda
fora de qualsevol implicació amb el descens. La permanència es va
celebrar com tocava. Bartolo explicava que “tot el patiment ha valgut
la pena gràcies a l’esforç dels jugadors. Fins el darrer instant de diu-
menge, vam sofrir”. El tècnic finalment ha decidit seguir un any més
al primer equip camarlenc. L’Ampolla, amb l’empat a Bítem, tambe
va quedar fora de qualsevol perill. 

Bartolo Meca salva el
Camarles i renova

L’AMPOLLA TAMBÉ ASSOLEIX LA PERMANÈNCIA

Novetats al  Roquetenc

El Deltebre ja havia consumat el descens. Però ja va avisar de que
es volia acomiadar amb una victòria. No va ser un triomf però fou un
empat que va buscar fins el final, trobant-lo en els darrers minuts. Un
empat que ja va ser bo perquè salvava a Camarles i Ampolla, tot i
que aquests van puntuar i van assolir la permanència amb els seues
resultats. Però el Deltebre, per si acàs, va complir. Narcís no seguirà
tal com va anunciar: “Una temporada molt complicada amb limita-
cions, vam haver de fitxar jugadors a última hora i nomes vam tro-
bar el que no volien els altres equips. El repte era molt complicat i
fins les darreres jornades ho teníem a l'abast però no ha pogut ser.
Hem disposat de pocs recursos i sense futbol base, era molt com-
plicat lluitar amb equips tant consolidats. 

Gran Deltebre, tot i haver
baixat

EMPATA AL FINAL I ‘AJUDA’ A EQUIPS EBRENCS

Rafel Navarro seguirà entrenant el Gandesa la temporada vinent.
El Gandesa ha tornat a acabar entre els grans: quart i guanyant el
campió en el darrer partit. Segons Rafel, “acabem amb una victòria
davant del líder que ens permet aconseguir la 4a plaça, a 2a Cata-
lana, empatats a 63 punts amb el 3r classificat. Agrair a tots els ju-
gadors per l'esforç fet durant la temporada, i també per ajudar-me
a créixer com a tècnic. Agrair també l'ajuda de tot el cos tècnic, ai-
xí com el suport de la junta directiva. Per últim, agrair a família i
amics, per preocupar-vos i donar recolzament en aquells moments
en que les coses no funcionen i els resultats no acompanyen tot i el
treball”. El Gandesa ja treballa en la nova temporada. De moment es
preveuen baixes com Soriano, Roger o Barceló.

Un Gandesa triomfant, acaba
quart

VA VÈNCER EL CAMPIÓ (1-0)

NOVA JUNTA

La setmana passada, Joaquin Celma ja publicava en la seua co-
lumna que podrien haver-hi novetats al Roquetenc. I així és. S’incor-
poren a la junta pares de jugadors de futbol base, i exjugadors de
l’entitat amb moltes ganes de tirar endavant el club.
Falta definir qui serà el nou president però la decisió ja està pre-

sa pel nou grup directiu que, abans de les eleccions, es va reunir
amb els candidats amb un desig de poder tenir una gespa artificial
que, de moment, haurà d’esperar. 

El Jesús i Maria va acabar dissabte pas-
sat lla lliga del rècord. Amb la seua victò-
ria contra la Canonja (2-0), l’equip de l’Au-
be ha sumat 78 punts, superant la xifra de
l’any que fou campió. Una derrota en 26
jornades. Està clar que això ja són núme-
ros de campió però el Vila-seca ha estat
encara més solemne, amb 85 punts. El
Jesús i Maria ha estat ferm fins el final de
lliga, demostrant que està en un gran mo-
ment. La promoció d’ascens la disputarà
contra el conjunt lleidatà de l’Alpicat,
equip amb el que ja es va enfrontar l’any
passat a la Primera catalana.
L'equip base de l’Alpicat és el de la tem-

porada anterior amb jugadors forts física-
ment al darrera i al davant amb gent molt

habilidosa com Gomà o Gerard. Ha dispu-
tat de tu a tu la lliga amb l'Andorra éssent
un equip que ha fet molts gols i n'ha encai-
xat molt pocs. Disposa de dues baixes im-
portants per sanció. L’eliminatòria es pre-
veu igualada on tindrà molta importància
en el primer partit, per als ebrencs, no re-
bre gols a casa. El Jesús i Maria arriba
molt bé de forma física i amb tot l'equip
disponible i, amb les darreres incorpora-
cions realitzades durant el darrer tram de
la lliga, disposa de múltiples variants ofen-
sives amb jugadors que en qualsevol ins-
tant poden resoldre.
David Torres, un dels tècnics del Jesús

i Maria, del partit, opinava que “esperem
un camp ple i que l'esperit combatiu de

l'Aube ens ajudi a fer un bon resultat per a
la de tornada. Passi el que passi, hem fet
una gran temporada i històrica amb rè-
cord de punts a la Segona catalana i ara
més que mai hem de dir que el nostre ob-
jectiu és pujar a la Primera catalana”. El
partit, diumenge a les 18.30 h a l’Aube,
on es viurà na nova jornada amb gran am-
bient roigiblanc. Informar que si hi ha dos
ascensos catalans de la Tercera divisió a
Segona B (Ascó i Pobla) Jesús i Maria i Al-
picat pujarien. Cas de pujar el J i Maria, el
Cambrils se salvaria. 
Facebook
El partit es podrà veure des de dilluns

matí al Facebook i al Canal You Tube de
Michel Viñas. 

L’Aube serà ‘la Bombonera’
El Jesús i Maria té una nova cita amb la història; promoció d’ascens a Primera catalana

DIUMENGE (18.30 H). JESÚS I MARIA-ALPICAT, PARTIT D’ANADA

At Valls-Ulldecona, diumenge 18 h.

PROMOCIÓ D’ASCENS A SEGONA CATALANA

Una formació del Jesús i Maria.

Oriol Grau, de l’Ulldecona.

L’Ulldecona, contra el Perelló, va assegurar la segona plaça a la tercera catalana i per aquest motiu jugarà la promoció. El Godall ha etat el brillant campió (plana 16). Els
de Pedro Garcia jugaran diumenge l’anada al camp del Vilar de Valls (18 h). La tornada serà el dia 14 a Ulldecona. L’At Valls és un club que fa pocs dies ha celebrat el seu
32è aniversari. A inici de temporada no comptava com un candidat a l'ascens. Altres equips com La Riera (campió) o Segur (tercer), o altres com Banyeres o Llorenç, entra-
ven en les quinieles per ser els ocupants de les dues primeres posicions. L'equip no va començar gens bé, però després de la jornada 11 de lliga canvia radicalment i mos-
tra una actitud molt millor. Cos tècnic i jugadors s'uneixen i des de llavors només han cedit 8 punts (en 23 partits). Serà el seu segon play-off de tota la història. El primer va
ser la temporada 2002-2003 en l'únic intent de pujar a l'antiga Primera Regional. Aquell cop van perdre contra la Cultural Bonavista. 
El seu joc és més aviat directe. Tenen experiència i veterania a la davantera, on destaquen tres noms: el jove Jordi López (primera temporada a l'equip) que ha marcat 28

gols (2n màxim golejador del grup) i sent un puntal determinant. Molt ràpid, i que sap buscar molt bé els espais, però en la definició li manca un pèl d'encert. Per contra, el
segon nom és el del mític Dani Neff, que als seus 38 anys, està en un gran moment. Després de passar per molts equips de la província i de la comarca, Neff va penjar les
botes (varies vegades) i sempre ha tornat. És junt a Manel Cazorla el màxim golejador de la història del futbol a Valls i enguany ha marcat 20 gols i tot i la seva edat, és un
lluitador i l'olfacte de gol no l'ha perdut. Hichem Bouhamidi, també primera temporada a l'Atlètic, juga per banda i és desequilibrant i amb potència i caràcter. Amb una correc-
ta defensa i un lluitador mig camp, també destaca el seu porter, Carlos Dorado, porter que porta anys a l'equip tot i ser encara jove i que és garantia sota pals. Cal remar-
car que ha sumat molts punts (sobretot al tram final de lliga) al temps afegit en 4 dels darrers partits de lliga, fet que els ha acabat donant finalment la segona plaça, davant
d'un Segur que venia molt fort per darrera. El club està molt il·lusionat amb l'opció d'ascendir a Segona Catalana, categoria on es troba l'altre equip de la ciuat, la UE Valls (in-
formació del TRAVESSER). Foto: Oriol Grau. Novart-7
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PSICOLOGIA Mònica Vallés

rriba Lo caloret,
però abans de

poder-lo disfrutar som
molts els que estem en
plena època d’exàmens.
Per això l’article d’avui vol
proporcionar-vos consells

per fer l’estudi un poc més
senzill.

CONSELLS GENERALS:
•Estudia tots els dies. Si
ho has realitzat durant el
curs segurament ja dispo-

saràs d’esquemes i
resums de les diferents
àrees.
•Posa’t objectius. Es
millor marcar-te objectius
senzills que puguis anar
aconseguint. Per exem-
ple, avui estudiaré un
tema de llengua i un de
ciències.
•Comprova el grau de
compliment dels teus
objectius.
•Fes-te un horari d’estudi
realista i busca un lloc
ben visible per poder-lo
veure.  Si ens costa com-
plir-lo demana als teus
pares que t’ajudin a rea-
litzar-lo.
•Els períodes d’estudi
seran 50 minuts  alter-
nats en 10 minuts de

descans (tot i que depèn
de cada persona).
•Desconnecta i fes alguna
activitat (esport, passejar,
quedar amb amics o ami-
gues) que t’ajudi a calmar-
te i a facilitar la reincorpo-

ració a l’estudi.
•Dorm unes 8 hores.
•L’ambient on estudies és
molt important: ha de ser
tranquil i condicionat per a
l’estudi, on disposis de tot
el material necessari, ben
il·luminat i ordenat.
•Evita interrupcions durant
els minuts d’estudi.
Desconnecta el mòbil.
Aprofita el descans per
utilitzar-lo.

PREPARACIÓ EXAMEN
•Has de saber que entra a
l’examen.
•Realitza esquemes i
resums (l’eina que et vagi
millor).
•Si estàs preparant alguna
prova com ara la selectivi-
tat prepara’t realitzant
models d’anys anteriors
per habituar-te al tipus
d’exercicis.
•Pregunta al professor de
quin tipus serà l’examen
(tipus test, preguntes cur-
tes, a desenvolupar).

•El dia abans, prepara’t tot
el material necessari (cal-
culadora, estoig…)
•Si estàs nerviós utilitza
tècniques de relaxació.
Una de les més senzilles
consisteix: 
1) Respira fons, omplir
aire als pulmons durant 4
segons.
2) Aguantar l’aire als pul-
mons 4 segons més, 
3) Soltar l’aire durant 4
segons.
4) Repetir-ho unes 7
vegades.

DURANT L’EXAMEN
•Fes una llegida general a
l’examen i comença amb
les preguntes que et
siguin més senzilles.
•Pregunta els dubtes al
professor.
•En les preguntes llar-
gues, fes-te un esquema
primer per organitzar la
informació.
•Cuida la neteja, la pre-
sentació i la lletra.

•Investiga quan val cada
pregunta, si resten els
errors… així t’organitzes
en respondre.
•Destaca els conceptes
importants, per exemple,
subratllant-los.
•Deixa’t uns minuts finals
per repassar.
Mai consideris l'estudi
com una obligació, sinó
com una oportunitat per
penetrar en el bell i mera-
vellós món del saber.
Albert Einstein

A

Consells per fer l’estudi més senzill

Les properes 
preguntes del 

lector per a Mònica
les podeu enviar a : 

psicologiamesebre@gmail.com

LES PREGUNTES 
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Comença el gran serial des d'aquesta setmana, el resum de tots els equips
amb tots els jugadors amb els punts aconseguits dura tota la temporada a més
dels partits jugador com a titular, els gols i les fotografies. Aquest treball es pu-
blicarà entre aquesta setmana i les properes, de de l’Ascó, passant per l’Ampos-
ta i Rapitenca, tots els equips de 2a. catalana de les nostres terres, els 18 equips
de 3a. i els 16 de 4a catalana. Un total de 1126 jugadors del futbol ebrenc. El
que mai s’havia vist. La labor no ha estat fàcil de recopilar cada setmana la pun-
tuacions dels 46 equips, amb els cinc jugadors més destacats cada jornada. Un total de 230 juga-
dors i no només arxivar-lo, sinó prenent mil mesures de seguretats per a guardar els arxius de més
del mil jugadors cada setmana. La proesa de premiar els millors jugadors ebrencs cada setmana
ha estat dura, esgotadora. Començava a les sis de la tarda i molts diumenges a les vuit del vespre
ja tenia tots els equip. Fer l'equip de la setmana... tot en un tres i no res si algú em veiés com ho
faig al.lucinaria, doncs jo mateix al·lucino. La secció de les puntuacions ha creat una pròpia secció
al Més Ebre, un al·licient per als jugadors i una informació per als aficionats a futbol i ara arriba el
premi final amb un resum que tindrà tres vessants. La primera, aquest serial de tots els equips que
durarà cinc setmanes; al juliol noves sorpreses i veure quins han estat els millors jugadors de ca-
da categoria, per demaracions, i un rànquing final explosiu per saber quins han estat els millors
500 jugadors del futbol ebrenc. Els garanteixo no només els agradarà, es sorprendran. Jo sóc el
major exigent amb mi mateix cada setmana, no sé si he aconseguit amb aquesta secció donar un
granet de sorra al futbol ebrenc, ho he intentat i, és més, espero la propera temporada marcar
nous reptes i moltes novetats per tal que gaudeixin cada setmana. Guardin cada setmana el Més
Ebre per a aquest col.lecionable que durarà fins al Juliol.

ASCÓ, SEGUEIX EN TERRA DE VINS: DE JUMILLA A LA RIOJA. Quina pena; guanyaven 0-
1 a Jumilla, i faltant pocs minuts per al final estaven 2-2. Van sucumbir com uns campions. Vaig dir
que era molt difícil passar, ara queden dues eliminatòries. La primera davant del Logronyés, club
que s’inicia 2009 com a entitat després de la segona incompareixença i exclusió del Club Esportiu
Logroñés de la Lliga al no poder afrontar els pagaments compromesos. En la seua curta història,
ha estat un any a Preferent, tres a tercera sempre en les primeras places i dues campanyes a Se-
gona divisió B. 
RAPITENCA, PLANTILLA GAIREBÉ TANCADA, seguiran el 90% de jugadors, arribaran quatre

o cinc fitxatges això sí, de gran qualitat. El dubte és si seguirà Gerard Verge. Serà l'equip de les
Terres de Ebre que tindrà confeccionada més aviat la nova plantilla per la propera campanya.
JESÚS   CATALÒNIA, BUSCANT DAVANTER. Poques novetats tindrà aquest equip aquesta tem-

porada a compració de la passada. Les baixes més importants seran Eugeni Del Cerro i Aleix Ro-
bert a més de David Ibáñez que podria passar al filial i Joan Casanova que se’n va a Nord-Amèrica
a estudiar anglès i treure’s el carnet d’entrenador. En cartera, hi ha sis davanters per ocupar la
plaça d'Aleix i un d'ells serà l’escollit. Hi haurà un total de cinc altes, dues d’elles podrien ser de fi-
lial, una Cristian Cid. 
TORTOSA, NETEJA TOTAL A L’EQUIP. Només continuaran dos o tres jugadors de l'equip bà-

sic, sent optimistes 4. Diversos jugadors de l'onze ideal fitxaran per equips d'1a Catalana o 2 Ca-
talana. Arriba un nou entrenador, Dani Sereno, del Roda, que té un historial de quatre temporades
al Roda de Barà en dues etapes i una al Vilafranca juvenil. El seu lema: "treballador i honrat", em
diu. Possibles fitxatges: Iker Latre, Carlos Palau del Roda i de la zona de Tarragona arribarrann uns
sis fitxatges. La resta de Terres de l'Ebre que serien uns quatre. De moment, només hi ha tres ju-
gadors que podrien seguir: Carles, Aleix i Manolo Puig. La resta, tot són dubtes. Cristian Ventura
per motius d'estudis podria deixar el club, David Monge podria deixar el futbol,   Javier Asin, Joel For-
ne, Gerard Estrella, David Vilanova , Pau Valmanya, Kazu, Fouad i Povill podrien estar entre els dub-
tes. Qui si que continua com a delegat és Josep Maria Lleixà.  
GUSTAVO, PER QUÈ VAS RENOVAR? Ell tenia clar que si Teixidó seguia, ell renovava. Sinó,

deixava l'equip. Sempre era un dels últims a renovar i aquest any ha estat el primer. Hi hauran qua-
tre baixes i 4 altes i de moment només una incògnita: si renovarà Becerra.
ALCANAR, ES PREPAREN CANVIS IMPORTANTS. Ja vaig avisar-ho fa unes setmanes, el pre-

sident potser deixi el club i Genis i Romero deixaran l'equip. En menys de 14 mesos seran tres pre-
sidents amb la qual cosa en aquest equip hi pot haver un revolució en la seva plantilla de baixes i
altes. El dia dotze de juny hi haurà assemblea general.
GANDESA, DE MOMENT DE TRES BAIXES. Roger, Barceló i Soriano seran les tres primeres

baixes del Gandesa. D'entrada la bona notícia és que continua Rafel Navarro que ha fet una gran
campanya quedant quart.

REMOLINS-BÍTEM. NACHO, LA VIDA CONTINUA IGUAL. Torna a casa el fill pròdig, confir-
mat ja és nou mister. Es mantindrà l'onze bàsic hi haurà dues o tres baixes de l'onze inial. La tem-
porada començarà el dia 27 de Juliol. "Serà un pretemporada atípica", em diu Nacho. A la llista de
fitxatges té una cartera de 15 jugadors per escollir i al final les altes seran entre unes sis. La pre-
gunta del milió, en tornar Nacho, tornarà Paco Also. 
GODALL. COSES BONES, COSES DOLENTES. Per mèrits propis, no entrava en la travessa

dels candidats i va sorprendre. Gairebé amb la mateixa plantilla que la temporada passada i amb
uns jugadors que no són figures però que li posen al camp el que cal posar: ganes, esforç, punt
d'honor i entrega. Quina pena que renunciïn de categoria, doncs en la segona catalana donarien
guerra. De moment no saben si ascendiran o renunciaran a la categoria. Segons fonts del club: "te-
nim 80 socis, no tenim cap pagano, i el nostre pressupost és mòdico. Cal destacar que estem a
l'ordre de pagament però no podem fer molta cosa més". 
CAMARLES I AMPOLLA PER MÈRITS PROPIS. No ho tenien fàcil. L'Ampolla era equip de Ter-

cera catalana diumenge quan perdia 2-0. Peò va remuntar i va assolir l’empat que li mancava. El
Camarles només va aconseguir tretze punts en la primera volta i 29 la segona. Rècord total. L'e-
nemic d'aquests dos equips era el Cambrils que es va reforçar amb diversos fitxatges amb el su-

Comença el coleccionable del futbol ebrenc: 1126 jugadors

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

port del Reus. Al final es va fer justícia i l’Ampolla va empatar. El Camarles va aconseguir quatre
victòries consecutives i la última en camp del Tortosa. I els jugadors del Deltebre perdien en dues
ocasions contra el Cambrils i van empatar. Es van deixar la pell per salvar l’Ampolla i el Camarles.
Gràcies Narcís, molt pocs entrenadors farien el que tu vas fer. 
LA NOVA 1A CATALANA. Els equips que podran militar en aquesta categoria seran: Rapitenca,

Amposta, Reddis, el Catllar, Torredembarra, Sant Ildefons, Balaguer, Lleida, Andorra, Viladecans,
Vilanova i la Geltrú, Igualada, Suburense, Castelldefels, Martinenc, Horta i les altres places opten
els que fan la promoció. 
VISCA EL FUTBOL DE TARRAGONA. El Nàstic torna a Segona divisió. L'última vegada que va

estar va ser en la temporada 2011/2012. En aquesta jornada també va ascendir el Morell a Ter-
cera divisió, per primera vegada en la seva història i el mèrit d'aquest equip és que ha aconseguit
dos ascensos consecutius.
PROMOCIÓ: JESÚS   I MARIA-ALPICAT. Millor equip no podia tocar: el lleidatà de l’Alpicat, equip

que ja es va enfrontar la temporada passada a la Primera catalana amb 3-2 a l’Aube i 1-3 a Alpicat.
El fort d'aquest equip és la seva defensa i a favor del Jesús i Maria és que té tres jugadors sancio-
nats. Diumenge el camp a rebentar a les 18, 30, la meva aposta 2-0
CAMARLES, BARTOLO HA RENOVAT. “Mira Joaquin, són cinc anys i la meva cara ja és molt

coneguda en aquest club i és bo un canvi”. Són paraules que em va dir el diumenge nit. Però jo sa-
bia que continuaria, la directiva durant tota la temporada ha confiat amb ell. Ha estat una tempora-
da dura per al tècnic i s’ha passat moltes nits sense dormir però tot plegat ha valgut la pena.  
JOAN VALLÈS I ANGEL GUIU NO SEGUEIXEN A BATEA I GINESTAR. Dues grans persones

deixen aquest clubs. Segons ells la seva etapa s'ha acabat però crec que un dels seguirà entre-
nant.

CAMPIÓ HISTÒRIC DE TERCERA CATALANA

Faltava la cirereta al pastís
El Godall havia de guanyar el
cuer Sant Jaume en el darrer
partit per ser campió. I va fer-
ho (3-1). Va haver de patir
fins la segona meitat pequè
el Sant Jaume va demostrar
la mateixa dignitat que ha tin-
gut en tota la segona volta,
malgrat la seua situació. Un
equip jove que va jugar ben
posat i sense complexes. 
El Godall va tenir moltes

ocasions però acusava l’an-
sietat del dia. No obstant, el
tercer gol, a  l’inici de la re-
presa, de l’incombustible Jau-
me Lletí, a la sortida d’un cór-
ner, va sentenciar. Era el 3-1
i una cita amb la història per
al CF Godall. 
El capità Robert, un histò-

ric amb més de 12 tempora-
des al club, admetia que “es-
tem molt satisfets. El nostre
secret és que som una colla
d’amics, i quan encertem ho
fem tots. I quan fallem, tam-
bé”. Sobre que passarà i si el

Godall pujarà, el capità deia
“encara no ho sabem. Ja es
decidirà el més aviat que es
pugui, i ja es sabrà el que
acaba decidint el club”.
Vicent Ferrer, president del

Godall, manifestava  que “en-
cara no podem confirmar
res. S’ha d’entendre que es
necessiten uns dies i que ho
hem de parlar. Tenim 80 so-
cis i som un poble de 700 ha-
bitants, i el salt és important
com per no haver-ho de me-
ditar com correspon entre to-
tes les parts que estem impli-
cades El que si que puc dir
és que tot el que s’està dient,
que hem renunciat i que hem
venut la plaça i altres comen-
taris que s’estan fent, no és
cert”.
El Godall, d’entrada, ja ha

fet història. Dos ascensos se-
guits. Tots els protagonistes
són molt grans i poden presu-
mir amb satisfacció de que al
futbol, amb implicació i unió,
com en tots els ambits, es

poden aconseguir resultats.
Emoció i orgull d’un poble

petit que gràcies al seu club
de futbol entre en la història i
en una dimensió més àmplia.
Pujarà o no, però el premi a
la perseverància ja l’obtingut.
I els godallencs i godallen-
ques poden dir que tenen un
equip campió per segon any
seguit. Un equip que fa gran
a un poble. Enhorabona cam-
pions!. I diumenge nova cita
amb la Copa, a Vilalba (16h).

(Més informació de la Ter-
cera catalana a la plana 20)

Godall és molt gran!
Va guanyar el Sant Jaume i assoleix el segon ascens seguit

El president Vicent Ferrer
aclaria ahir dijous que “de
moment, no hem decidit res

sobre si pujarem o no.
Estem disfrutant de la 
situació i tant aviat ho 

tinguem clar ho comunica-
rem. Fins ara, tot el que es
diu de que hem venut la

plaça o altres comentaris per
l’estil, no són certs”.
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JUGADOR Punts PJ Gols

Josep Becerra
Gustavo Soriano
Victor Reales
Victor Calsina
Marc Vernet
Jonatan Llorach
David Callarisa
Joan Barrufet
Diego Becerra
Cristopher
Xavier Obi
Alex Iniesta
Dani  Bel
Isac Casanova

57
55
55
46
44
41
40
25
23
20
18
16
16
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

33
32
26
29
32
32
32
31
23
8

17
11
24
5

22
9

9
2
2

12
1

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc. 
Anàlisi per equips (1)

AMPOSTA

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Alex Borrull
Sam Garcia
Xavi Anell
Ivan Paez
Alexis Jiménez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Toño Giménez
David Silva
Gerard Verge
Josué Andreu
Albert Vilarroya
Adrià Alonso
Agus Ojeda

68
57
51
41
28
27
24
23
22
22
22
22
19
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

30
23
29
22
23
31
25
17
14
3

25
24
16
7

1
1
5
9
3
3

1

7

1
7
2

RAPITENCA

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Raul Teixidó
Carlos Herrero
Sebas Albacar
Mauri Ulla
Albert Torres
Ivan Gonzalez
Jose Mari  
Raul González
Jesús Ferreres
Alberto Cuenca
Julio Pardo
Nico Diaz
Raül Jiménez
Sergi Curto

87
82
56
41
40
36
33
25
16
10
10
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

34
32
30
28
28
20
19
30
13
4

17
25
14
26

25
5
1
3
1

11
9
5
4
2

1

JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Sergi Bel
José Ramon
Jota
Àngel Sanchez
Joel Crespo
Aaron Navarro
Eric Ubalde
Josep Llaó
Victor 
Vizcarro
Edgar 
Oscar Benet
Emili 
Xavi Gisbert

70
66
58
51
33
32
31
29
25
18
16
14
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

23
33
32
33
20
18
14
27
25
28
14
23
13
19

4
18
27
8
2
1

6
1
6

R. BITEM

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Jaume Gumiel
Javier  Dilla
Frederic Giné
David Rojas
Pere Martinez
Pol Bladé
Barceló
Joan Batiste
Jaume Soriano
Genís Navarro
Jaume Guiu
Alex
Josep
Marc

74
62
50
41
39
36
31
27
23
20
19
17
16
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

25
27
26
33
28
24
24
26
23
20
26
16
14
22

10
15
4

1
12
1

2
3

3

GANDESA

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Ferran Roig
Xixo
Jordi Lleveria
Selu
Sergi Grau
Oscar Ruibal
Jaime Llorente
Mario 
Narcís Franch
Roger 
Xexu
Eric Fernández
Temitayo
Raimon Fosch

84
41
41
40
38
34
33
32
27
27
24
15
15
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

33
23
26
32
15
23
21
28
22
17
28
16
10
20

20
3
7

1
6

11

2

1
4
4

LA CAVA

Nº
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Junt a Chema Esteban,
és el jugador més veterà
del futbol ebrenc, tan
sols té 42 anys... 
Ha jugat amb el C.D.
Roquetenc, C.D.
Castelló, C.D. Tortosa,
C.F. La Sénia, C.F.
Vinarós, C.F. Benicarló,
C.F. Ginestar, U.E.
Remolins-Bítem, UE
Rapitenca, C.D.  La Cava
i C.F.Horta.
Jugador de gran caràc-
ter, amb un gran punt
d’honor, exemple de pro-
fessionalitat, agafa en la
mateixa intensitat partits
com entrenaments.
L’entrevista d’aquest
jugador va batre
rècords: tres hores que
haguessin pogut ser tres
dies. Per les seves venes
sols corre sent futbol i
del bo. Fa dos dissabtes
va rebre un homenatge,
en decidir plegar del fut-
bol. 

Pregunta: Com comença
tot?
Resposta: Vaig començar
a jugar a futbol  al Col·legi
Marcel.li Domingo a
Roquetes. Arribo al C.D.
Roquetenc en categoria d’a-
leví aconseguint quedar
subcampions.  En categoria
Infantil aconseguim ser
campions comarcals i pro-
vincials. El primer any de
juvenil ja debuto amb el pri-
mer equip del C.D.
Roquetenc sent el tècnic
Juanjo Rovira i coincidint
amb el meu germà Xavi Cid.
A finals d’aquesta tempora-
da el ”ojeador” de Santa
Bàrbara Alfredo Blanch m’a-
consegueix una prova con-
tra el Castelló B, on anem
Jordi Videllet i jo.
I aconsegueixo fitxar amb el
Castelló de juvenil divisió
nacional, que tenia d’entre-
nador a Pepe Heredia.
A Castelló coincideixo en
Jack Cid del Perelló, amb
qui comparteixo pis i amb
Diego Monfort de Godall
Desprès de Nadal d’aquest
any me proposen anar a
entrenar amb el primer
equip i, a partir de llavors,
vaig gairebé tots els dijous.
P: En menys d’un any pas-
ses d’un equip de regional a
entrenar en un club de pri-
mera divisió?
R: Si, a final de temporada
desprès d’entrenar ja de
forma regular amb el primer
equip, almenys un dia a la
setmana, em truquen un dis-
sabte al matí, jo estava a
casa els meus pares, i em

diuen que me convoquen
per jugar amb el primer
equip a Pamplona, al camp
d’Osasuna. Vaig jugar a la
segona part i guanyem 1-2,
últim partit de lliga.
Temporada 89-90

P: Ho tenies tot per triom-
far.
R: Inicio la següent tempo-
rada sortint d’una important
lesió de turmell, jugo amb el
Castelló B. El primer equip
l’entrena Lucen Muler; em
diu que tingui paciència que
les coses no van massa bé
al primer equip i baixen de
categoria. Sóc jove i inquiet,
vull anar al primer equip,
però ells compten amb mi
per l’amateur. I em deixo
portar per la immaduresa.
El meu pare m’acompanya i
em diu que m’equivoco mar-
xant i es així però no me n'a-
dono fins anys després. 
P: Tornes al futbol ebrenc.
R: Fitxo pel C.D. Tortosa
amb Garcia Andoin com
entrenador i jugo molt poc.
Ell Tortosa està a tercera
divisió. Acaba la temporada
Juanjo Rovira, salvant la
categoria l’última jornada al
camp del Manresa.
La segona temporada, amb
Paco Llangostera com a
mister, aconsegueixo la titu-
laritat i coincideixo les últi-
mes jornades en Jordi
Fabregat com jugador.
La tercera temporada amb
Ignasi Rojas com a tècnic.
Incorpora jugadors de la
seva confiança de les
comarques de Tarragona i
Reus però jo continuo
jugant de titular. La quarta
temporada tinc problemes
en un directiu al moment de
fitxar, aquesta persona serà
la meva creu en les etapes
que he estat al Tortosa. Era
dels que jugava més minuts
però era dels que menys
cobrava; les negociacions
tenen un nom que millor
citar. M’explotaven a nivell
futbolístic i laboral i jo sols
veia la meva passió pel fut-
bol, i, tot i que la meua fami-
lia m’avisava, jo sols volia
jugar. La quinta temporada
al Tortosa, el tècnic era el
gallec Garcia. La directiva
perd el mandat del seu club,
aquest home no té principis
i sols té un objectiu: guan-
yar. Em fa el que no està
escrit, un maltracte indigne
per qualsevol juagdor. into-
lerable. Però jo ho hagués
aguantat tot per poder fer el
que m’agradava: jugar. Tot
està enfocat als jugadors
professionals que es van fit-

xar: els entrenaments i els
sous d’aquests és clar. Per
això marxem la majoria del
jugadors de les Terres de
l’Ebre. Van quedar cinquens.
Em veig obligat a fitxar pel
Ginestar, me volien a Ascó
però la directiva del Tortosa
no em donava les baixes
per anar a Ascó, una altra
cosa a aprendre: les baixes
en mà.
P: Què més...?
R: Al Tortosa va d’entrena-
dor Jordi Fabregat i em
truca, però desprès de tot
el que havia passat a nivell
futbolístic, laboral i perso-
nal, no podem arribar a cap
acord. Fitxo amb la Sénia, a
preferent amb Xavier
Chaverri. Fitxem José Angel
Serrano, Marti Poy,
Guillermo Camarero, Àlex
Gallego, Enrique Aleixendri i
jo. Avançada de temporada
hi ha problemes econòmics,
volen prescindir de
Guillermo Camarero. Xavier
Chaverri dóna una lliçó de
valors i marxa. Jo també
marxo amb ell. Llavors vaig
acabar la lliga amb el
Roquetenc, que l’entrenava
el meu germà Xavi i jugant
amb Michel Viñas, quedant-
no en portes de poder pujar
a Preferent.
A la campanya següent fitxo
amb el Vinaròs, amb Pepe
Heredia com entrenador, el
meu primer tècnic al

Castelló. Quan a l’equip ja
no li queden aspiracions per
pujar me coaccionen cada
partit en donar-me les bai-
xes sinó guanyen. Cessen a
l’entrenador i ho agafa
Alberto Ferrer li comenten
la meva situació i respon:
“com li hem de donar la
baixa si és l’únic que corre i
lluita”.
A la següent temporada
torno amb el Roquetenc
amb el meu germà com
entrenador Xavi Cid, ja a
Preferent. I a la posterior,
torno al Tortosa, amb ell
també, però no acaba la
temporada i l’acaba Jordi
Fabregat. Jugàvem Carlos
Gilabert, Edu Albacar,
Amador...estic cinc tempo-
rades més al Tortosa.
P: Després a la Rapitenca...
R: Si, amb el Tortosa vam
baixar i vàrem marxar
varios jugadors a la Ràpita.
Però el vestuari i l’afició rapi-
tenques són complexes. He
de demostrar que jugo per-
què ho mereixo i no perquè
soc germà de l’entrenador.
Un aficionat rapitenc me
comentava la seva sorpresa
al veurem jugar, deia que no
esperava trobar un jugador
així (m’ho comenta dinant al
seu restaurant).
La següent  temporada fitxo
al Benicarló, amb Choco
com a president. Quin per-
sonatge! Mai puc dir que em

tornaran a sorprendre’t. No
cal dir res més. Acabo
jugant amb els Remolins-
Bítem.
Torno al Roquetenc amb
Carlos Alós, Àngel Garcia,
Xavi Cid i per últim un entre-
nador que no està a l’alçada
de res, algú a qui jo havia
defensat i per quí havia mar-
xat d’un club fent pinya, i
que té memòria de peix.
Marxo. Fitxo a La Cava amb
Cantó que em dóna l’opció
de seguir jugant. Em lesio-
no.
La feina me porta a viatjar
per tota Espanya estic dos
temporades sense jugar.
Però apareix de nou
Roberto Cantó (la meva
dona no l’oblidarà mai) i em
convenç per jugar de nou,
ara a Horta de Sant Joan.
Després, a Horta, també
tinc com a tècnic a  Jordi
Videllet, gran persona, gran
entrenador, millor amic
I, per últim, aquesta tempo-
rada amb el Roquetenc amb
Josep Subirats, tècnic que
té una bona visió de futbol
no sols física, ni tàctica, ni
tècnica, també psicològica.
Mai deixes d’aprendre.
P: Tres bons entrenadors.
R: Tothom aporta si tu vols,
però Xavi Cid és molt treba-
llador i recte, Xavier
Chaverri es molt riguròs i
Jordi Fabregat viu i te fa
viure i veure el futbol com

ningú. Però podria destacar
més gent.
P: Avui, quan fem l’entrevis-
ta, hi ha partit de
Champions i tu estaràs al
camp del Roquetenc, sol
entrenant.
R: Sols estaré una hora,
això es casa meva.
P: T’agrada entrenar?
R: M’agrada més entrenar
que jugar, després de deu
hores treballant, la gent no
ho entén però així descan-
so, desconnecto i me trobo
millor, me relaxo, me puja
l’autoestima, estic més con-
tent, més optimista.
Però el que si que està clar
és que per jugar a futbol
s’ha d’entrenar amb intensi-
tat per tenir la seguretat
que diumenge estaràs al
100%.
P: I si després un fa l’amor i
toca el cel...
R: És l’únic que és millor
que el futbol.
P: Si totes les persones fes-
sin mitja hora d’esport al
dia...
R: El món el canviaríem.
P: Si un nen s’apropa i et
diu: dona’m cinc consells
per ser bon futbolista, què li
diries?
R: Molt de treball, pacièn-
cia, humilitat, autoestima i
que es conegui, que sàpiga
quins són els seus defectes
però també les seves vir-
tuts.
P: Si haguessis de definir
que significa el futbol, què
diries? 
P: El futbol és molt gran, és
un esport molt bonic, on fas
amics, aprens el que es el
treball en equip i també
molts valors.  
P: Qui és el millor jugador
del món?.
R: Messi. Però Iniesta es
molt gran, és com Neó a la
pel·lícula de Matrix. 
P: El futbol és una droga?
R: Per mi si, a més hi estic
totalment enganxat. Però
aquesta és la meva última
temporada, tinc 42 anys i li
vaig prometre a la meva
dona.  
P: Què es el que t’ha apor-
tat el futbol?
R: Disciplina, perseverança,
maduresa, experiència, con-
vivència, tolerància... Molts
cops ha estat una prova
intentar tolerar jugadors,
entrenadors, directius que
fan coses dolentes, que són
males persones, però els
anys te permeten tolerar,
acceptar defectes i disfru-
tar de les virtuts.

(continua a la plana següent)

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: DAVID CID, JUGADOR CD ROQUETENC

8 The Gladiator Roquetenc
Punt d’honor i entrega
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PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Godall

Promoció: Ulldecona

Descens: Pinell, Alcanar i St

Jaume.

RESULTATS

34a jornada, Tercera catalana  

Ulldecona-Perelló 2-1

Campredó-Ginestar 2-3

Flix-Pinell 6-1

Corbera-Roquetenc 2-2

Godall-St Jaume 3-1

Móra la N-S Bàrbara 1-0

Ametlla-la Sénia 3-2

Alcanar-Batea 1-3

Horta-Aldeana 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 34 83 46 67

2. Ulldecona 34 71 39 66

3. Flix 34 70 47 63

4. Aldeana 34 75 45 58

5. Batea 34 72 50 58

6. Corbera 34 68 45 58

7. Roquetenc 34 67 45 55

8. S. Bàrbara 34 76 60 53

9. Perelló 34 46 40 51

10. Móra Nova 34 44 39 49

11. la Sénia 34 65 57 48

12. Campredó 34 47 57 42

13. Horta 34 54 63 41

14. Ametlla 34 45 61 40

15. Ginestar 34 64 87 38

16. Pinell 34 48 73 34

17. Alcanar 34 39 82 28

18. S. Jaume 34 23121 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Vilaseca

Promoció: Jesús i Maria

Baixa per compensació:

Cambrils

Descens directe: Tancat,

Deltebre, SP i SP i C Clar

RESULTATS

33a jornada, Segona catalana

Roda Berà-la Cava 4-3

Gandesa-Vilaseca 1-0

C. Clar-Alcanar 3-4

Valls-Catalònia 2-2

SP i SP-Tancat 3-2

Tortosa-Camarles 0-1

R. Bítem-Ampolla 2-2

J i Maria-Canonja 2-0

Deltebre-Cambrils 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 34 102 24 85

2. J i Maria 34 76 30 78

3. R. Bítem 34 89 40 63

4. Gandesa 34 60 40 63

5. Canonja 34 62 44 59

6. la Cava 34 68 51 58

7. Roda Berà 34 57 51 51

8. Tortosa 34 72 44 50

9. Valls 34 51 47 48

10. Catalònia 34 50 49 48

11. Alcanar 34 67 55 47

12. Camarles 34 53 64 42

13. Ampolla 34 47 63 41

14. Cambrils 34 42 66 39

15. Tancat 34 41100 29

16. Deltebre 34 30 82 25

17. SP i SP 34 32 93 23

18. Camp Clar 34 35 91 15 

Segona catalana

Els resultats de la darrera jornada

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Morell

Promoció: Santboià

Baixen: Almacelles, Tàrrega,

Juventud, Mollerussa i

Torreforta.

RESULTATS

33a jornada, Primera catalana

Lleida-Amposta 3-1

Vilanova-Catllar 0-1

Torreforta-Juv 25 Setie. 3-4

S. Ildefons-Morell 0-0

Rapitenca-Reddis 2-2

Mollerussa-Torredemb. 1-0

Igualada-Viladecans 3-2

Balaguer-Almacelles 1-1

Santboià-Tàrrega 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 34 59 41 71

2. Santboià 34 72 34 70

3. Catllar 34 51 41 63

4. Rapitenca 34 52 40 54

5. Torredembarra 34 57 47 49

6. Reddis 34 51 37 48

7. S. Ildefons 34 49 44 48

8. Balaguer 34 43 37 47

9. Amposta 34 58 52 47

10.  Lleida 34 35 46 46

11. Viladecans 34 52 46 46

12. Vilanova 34 46 45 46

13. Igualada 34 44 55 42

14. Almacelles 34 42 52 40

15. Tàrrega 34 33 38 39

16. Juve 25 Seti. 34 35 56 33

17. Mollerussa 34 36 63 28

18. Torreforta 34 47 88 19

(ve de la plana ante-
rior)

P: Pels nens petits la pilo-
ta es algo gran?
R: És un joc universal. 
P: Tens un fill jugant?
R: Si, Pol té 9 anys, juga
amb la UE Rapitenca. És
millor jugador que jo, té
molta visió de futbol per
la seva edat, fa el joc
fàcil i no es egoista amb
la pilota, cosa difícil en
aquestes edat que tots
tenen ànsia per fer gols. 
P: Una persona important
en la teva vida?
R: La meva dona, estem
junts des que teníem 15
anys.
P: A vegades en un partit
les pulsacions poden
anar a mil?
R: Si, i dius coses que
te’n pots arrepentir.
P: Demanes perdó?
R: Pel que dic al camp
mai, allí es queda, es l’a-
drenalina la que parla. 

P: Vas jugar un partit
contra el teu germà Xavi
quan estaves al Ginesta?
R: Si i vàrem xocar li
vaig te mataré, ell no es
va enfadar ja me coneix
i molt.
P: T’enfades quan
perds?
R: Quan perdo, quan
guanyo. Sempre vull
més, exigeixo i m’exigei-
xo al màxim.
Si algú arriba tard a l’en-
trenament li dic, les veri-
tats per davant no sóc
de dir coses per quedar
bé.
Diuen que canso, però
les males persones
minen qualsevol treball
en equip. Vaig tenir un
company que xutava des
de qualsevol lloc, era
egoista amb xutar a
porta. Després vaig
saber que estava primat
per fer gols. Si ho
hagués sapigut abans li
hagués dit.
Com deia Simeone “la
vida és com estar en un
camp de futbol, si en el
camp ets treballador en
la vida ets treballador i
així en tot, jo sóc molt
visceral no tinc terme
mig.
P: El partit més dur de
la teva vida, el que mai
oblidaràs?
R: Quan estava al juvenil
del Castelló vaig perdre
l’autobús per cinc

minuts, fent mil peripè-
cies vaig aconseguir
que un cotxe particular
em portés. L’entrenador
em va dir que no m’agra-
dava prou el futbol.
Durant el partit me vaig
lesionar però vaig
aguantar sense el canvi.
Vaig estar tot l ’estiu
lesionat del turmell.
Després he jugat lesio-
nat en molts cops, dos
partits amb el sacre
trencat: el Dr. Ginovart
no s’ho podia creure
P: Tenies moltes manies
abans d’un partit?
R: Tenia rutines, m’aixe-
co faig un bon esmorzar
complert i vaig a córrer,
faig estiraments i me
banyo a la piscina a
qualsevol estació de
l’any, almenys fins la cin-
tura. Tres hores abans
del partit faig una men-
jada molt lleugera
P: Sexe abans d’un par-
tit no en feies, suposo?
R: I perquè no, no està
contraindicat sols teu ha
demanar el cos, a tu i a
la parella es clar.
P: Entens als àrbits?
R: Els jugadors ens
equivoquem més que
ells, amb els passes, en
les jugades, però no
volem tenir la culpa. El
partit el perd l’equip no
l’àrbit. 
P: T’han expulsat molts
cops?

R: Això va sortir en una
conversa al whatsapp
familiar; al meu nebot
Sergi Cid, que juga al
Remolins-Bitem, el van
expulsar. I el meu cunyat
Joan li va dir que estés

tranquil que en les tar-
getes que ens havien
tret a mi i a Xavi, el seu
pare, podien empaperar
les muralles de
Tenasses. Per tant,
encara li quedava molt.

P: Una illa, tu sol i 50
noies. Què faries?
R: (riu) Uff, agafar una
barca i marxar cap a
casa en la dona,els fills i
més si juga el Barça.

MEGACRAC: DAVID CID

PROPERA SETMANA: 

QUIQUE CORNEJO
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Aquest pròxim cap de setma-
na es disputarà al pavelló de Fe-
rreries de Tortosa el Top 4  d'as-
cens a la màxima categoria
femenina catalana on pugen a Lli-
ga Catalana els 3 primers classi-
ficats. També recordar que el dis-
sabte 13 de juny tindrà lloc a
l'Ampolla el torneig d'Handbol
Platja 2015 organitzat  i durant el
pròxim mes de juliol es durà a ter-
me el Campus Toni Gerona.
 Per aconseguir els fulls d'ins-

cripcions i més informació sobre
el torneig, el campus i, els hora-
ris i events durant aquest cap de
setmana, podeu entrar al blog
del club
(cetortosa.blogspot.com). 

Des de fa temps, l’esport esta ̀
estretament lligat a la vila de
l’Ampolla, on durant tot l’any, es
realitzen multitud d’activitats i
proves esportives. Una d’aques-
tes és els 10.000 sota la lluna
de l’Ampolla, que se segueix l’es-
tela de la Mitja Marató d’anys an-
teriors. La recent incorporació
de la cursa de l’Ampolla al Run-
ning Series de les Terres de l’E-
bre com a cursa nocturna, la
converteix en una de les més
atractives del circuit, on el pro-
per dissabte 6 de juny més d’un
centenar de corredors es posa-
ran a prova a ells mateixos.

L’Horta, en un partit distès, necessitava un punt per estar fora de qualsevol vinculació en el descens, va
guanyar l’Aldeana (5-1). Fou el darrer partit i es va aprofitar per un homenatge al jugador Francesc Badia,
que va fer el primer gol i que ha decidit penjar les botes. També es va fer un homenatge a Paco de Valija,
un col.laborador excepcional del club de la Terra Alta. El president, Jordi Andrés, va lliurar les places. 

Top-4 d’ascens
CE TORTOSA

Angel Guiu va pujar al Ginestar i ara l’ha salvat. Va guanyar a
Campredó, i va certificar la permanència amb tota la calma perquè
el fet que no baixe ni Camarles ni Ampolla, ha alliberat la quarta
plaça per la cua de Tercera. Guiu valorava la “salvació, assolida amb
el mateix equip que teníem. Als jugadors ja els vaig dir que amb ells
havíem pujat, i amb ells ens havíem de mantenir. Hem patit molt però
gràcies al seu esforç ens hem mantingut. No hem pogut fer fitxat-
ges i hem aguanyat com hem pogut. Tot i estar moltes jornades en
zona de descens, en la recta final hem pogut sortir-nos en”.
Guiu ha decidit, després de dos anys i mig al Ginestar, no seguir:
“crec que la meua etapa al club ja ha acabat. He fet tot el que he
pogut i penso que és el momet de que arribe un altre tècnic amb
noves motivacions. En qualsevol cas, marxo molt satisfet per haver
assolit la permanència”. Un altre tècnic que ja ha confirmat que no tinua és Joan Vallès a Batea. La direc-
tiva ja treballa per trobar un relleu. Hi ha altres incògnites com per exemple a la Sénia on s’està pendent
de si hi ha canvi directiu i si hi ha desembarco de Pau Cortiella, fins ara tècnic històric del Godall.  

Àngel Guiu no seguirà a Ginestar
JOAN VALLÈS TAMPOC HO FARÀ A BATEATERCERA CATALANA

El Pinell baixa a Quarta
El Pinell va perdre al camp del Flx i va consumar el descens. No
depenia d’ell mateix i per això, tot i que hagués guanyat, no s’ha-
gués salvat perquè el Ginestar no va perdonar a Campredó i
l’Ametlla tampoc va fer-ho contra la Sénia. Antonio Morales, el
tècnic, manifestava que “la veritat és que vam perdre moltes
opcions de permanència al camp del Ginestar quan vam reaccio-
nar amb el 3-0 i ja no vam poder traure un bon resultat que ens
hagués fet estar vius i dependre de nosaltres”. Morales lamenta-
va “no haver estat a l’altura com entrenador. Assumeixo la meua
part de responsabilitat i em sap molt greu per l’afició i també per
la junta directiva. Només puc dir que tots plegats s’han portat
molt bé en el temps que he estat a Pinell”.
La junta directiva pinellana ha informat que malgrat el descens,
seguirà un any més al capdavant del club. 
De la continuitat del tècnic encara no se n’ha parlat però el més
probable és que Morales no pugui seguir a la banqueta pinellana
la temporada vinent.  

Homenatges a Horta
DIUMENGE PASSAT

El Vilalba rebrà diumenge el campió de la Tercera catalana, el
Godall, en una nova eliminatòria de la Copa Catalunya (16h).
L’equip de Robert Avinyó, després de superar la Martinenca, es va
enfrontar al Montroig, dissabte passat (3-1). Els visitants es van
avançar aviat arran de la seua única ocasió. El Vilalba, ja abans del
descans, mereixia golejar per la quantitat d’ocasions que no va
transformar. A la represa, el partit es va travar. El Montroig va fer
un pas enrera però es defensà amb ordre davant d’un Vilalba ja
més precipitat. No obstant, una jugada de Rafel dins l’àrea va com-
portar un rebot i el gol de John. Els del Baix Camp ja van baixar i
el Vilalba es va imposar clarament, sent més efectiu. Una remata-
da de John a la sortida d’un córner fou el 2-1. I el mateix jugador,
el destacat, va robar una pilota i va afusellar el veterà porter rival.
Euforia i il.lusió entre l’afició del Vilalba que viu uns moments histò-
rics. Abans del partit es va fer un minut de silenci en record a
Javier Alvarez, germà de Joaquin, gran aficionat del Vilalba. 

Vilalba-Godall, en la copa
LA LLEGENDA DEL VILALBA NO S’ATURA

Cerdanyola  del Vallès va acollir aquest cap de setmana el campionat de Catalunya de patinatge artís-
tic en categoria juvenil. Pel que fa a la territorial de Tarragona, va ser representada per Elisa Tomàs
(C.P. L’Aldea), Gemma Bargalló, Carla Barroso i Maria del Mar Cobelo (Reus Deportiu),  Ariadna Nadal
(CPA Amposta 2010), Alba Muñoz (C.P. Cambrils), Ester Rovira (C.P. Alcanar) i Carlos Galera (C.P.
Valls). Elisa va assolir la segona plaça i anirà a l’estatal. D’altra banda, destacar les tres medalles d’or
i tres de bronze per al remer aldeà Yago Gavilan en el campionat de Catalunya de Rem i les dues d’or
i una de bronze de Xavi Royo. El CN Amposta ha quedat en segona posició, amb 10 medalles d'or,
9 de plata i 6 de bronze, aconseguint-ne sis medalles Yago i tres Xavi

Elisa Tomàs s’emporta la plata i anirà a l’estatal
PATINATGE. L’ALDEA TRIOMFA

10.000 sota la
lluna, a
l’Ampolla

Aquest passat dia 1 de juny va
obrir a l'Aldea una nova instal.la-
cio esportiva amb 2 pistes de
padel indoor a disposició els 7
dies de la setmana. Quasevol in-
formacio o reserves de pistes a
ALDEPÀDEL, al telefon
622543444.

ALDEAPÀDEL

VILALBA VIU UNS MOMENTS HISTÒRICS

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Clafoutis de cireres

TEMPS DE CIRERES, TEMPS DE CLAFOUTIS

Clafoutis,"clafir" (omplir), és una recepta originària de l'Occitània francesa. Al
segle XIX es va fer molt popular a tota França fins al punt que cada casa té la
seva recepta. La més tradicional és la de cireres però també són molt populars
les de pera, nespres i prunes. La base sempre és la mateixa: ous, farina, llet,
mantega, sucre i es qualla al forn.
L’única pega que té el clafoutis de cireres és que cal desossar-les. Un consell:
Les cireres han de ser ben madures.

Trucs casolans per treure el pinyol de les cireres
De trucs per a les cireres n’hi ha per a tots els gustos. Internet bull amb vídeos
de «foodies» que l’expliquen. Des de l’ús d’un clip de subjectar els folis fins a
una canyeta o un bolígraf Bic sense la mina interior. Al mercat també existeix
una eina de cuina, dedicada expressament a extreure el pinyol de la cirera. Per
cuinar sempre us anirà millor que la cirera no tingui pinyol.

Dolces, sucoses, llamineres, brillants i de textura carnosa. Les cireres són unes
de les fruites amb més èxit entre grans i petits. A part d’un sabor excepcional
i d’una textura única, descobrim les raons dietètiques per assaborir aquesta frui-
ta primaveral i estiuenca rica en antioxidants molt eficaços per mantenir joves
la pell i les articulacions. Segons explica el nutricionista Marc Vergés, «Les cire-
res són sàvies. Si en mengem, ens enfrontem millor a l’agressivitat dels rajos
solars, perquè les cireres estan carregades de polifenols, uns antioxidants
boníssims. També ajuden els budells a refrescar-se, perquè hi aporten fibra fres-
ca. I, a més, si se n’aprofita la part verda, l’anomenada cua de la cirera, n’obte-
nim un diürètic de gran potència.

La menystinguda cua de les cireres rep una oportunitat a la cuina si se n’ajun-
ten un grapat en una cassola amb aigua mineral i es fa bullir tot plegat durant
10 minuts. Després caldrà deixar-ho refredar i, finalment, ja es podrà anar
bevent com a diürètic de primera qualitat. És una llàstima que no es conegui
aquesta recepta, perquè sempre s’acaben llençant les cues de les cireres”,
comenta Vergés. 

Montserrat Roig (Barcelona
1946 – 1991) fou una escriptora
en català de novel·les, contes,
reportatges i articles periodístics.
Va presentar i dirigir diversos pro-
grames de televisió, mitjà en el
qual va excel·lir com a entrevista-
dora a escriptors de generacions
precedents.

“El temps de les cireres” és la
segona part de la trilogia formada
també per “Ramona, adéu” i
“L’hora violeta”. Montserrat Roig
ens presenta, a través de les
dones de les famílies Miralpeix i

Claret, una Barcelona, la dels anys setanta, encara ancorada plenament en el
franquisme però on sembla que algunes coses poden començar a canviar.

INGREDIENTS:

Per un motlle de 26cm
• 500 gr. de cireres desossades
• 4 ous
• 100 gr. de sucre
• 1 pessic de sal
• 1 culleradeta de postre d'extracte de
vainilla o de sucre vainilla
• 80 gr. de farina
• 30 gr. de farina d'ametlla
• 400 ml de llet
• 50 gr. de nata per muntar
• 50 gr. de mantega pomada

PREPARACiÓ:
• Preescalfeu el forn a 180ºC
• Bateu els ous juntament amb el sucre i un pessic

de sal fins que quedin espumosos.
• Aboqueu-hi la farina tamisada; la farina d´ametlla
i mescleu.
• Seguidament, afegiu-hi la llet, la nata, la mantega
fosa i l´extracte de vainilla i mescleu.
• Unteu un motlle, preferentment de ceràmica,
amb mantega i aboqueu-hi 1 cm de massa. Ho co-
eu en el forn a 180ºC 5 minuts.
• Retireu els motlles i aboqueu-hi les cireres i, aca-
beu d'omplir el motlle amb la massa restant.
• Torneu a ficar el motlle en el forn a 180ºC durant
25-30' aprox. Feu la prova de l'agulla.
• Serviu tebi o fred i empolsineu amb sucre llustre.

Bon profit!
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en general, si bé a partir de migdia creixeran nuvolades a punts de
muntanya del Pirineu i Prepirineu.

Precipitacions
A la tarda no es descarta algun ruixat feble, aïllat i minso a l'extrem nord
del Pirineu.

Temperatures
Les mínimes seran semblants o lleugerament més baixes, mentre que les
màximes es mantindran. Les mínimes voltaran entre 7 i 12 ºC al Pirineu,
entre 11 i 16 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, i entre 13 i 18 ºC a
la resta. Per la seva banda, les màximes oscil·laran entre els 25 i 30 ºC al
Pirineu i al litoral, entre els 30 i 35 ºC a Ponent, i entre els 28 i 33 ºC a la
resta.

Visibilitat
Excel·lent en conjunt.

Vent
Al principi i al final del dia serà fluix i de direcció variable amb terrals al lito-
ral. Al centre de la jornada s'imposarà el component sud fluix amb cops
moderats en general.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

31º 15°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella

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

Barreda - Sorli C.B

Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106

Ulldemolins Reverter, Xavier    

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme

Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep Mª            

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Urà i el Sol per la teva
casa vuit et dóna més seguretat en tu mateix
a l’hora d’abordar les teves relacions. És pos-
sible que tinguis algun imprevist econòmic.

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

Te les hauràs de veure amb situacions amo-
roses una mica complexes per a tu. Mart
transitant per la teva casa quatre t’aconsella
ser molt, molt, molt prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
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 dijous: 18.10 – 20.10 – 22.10
INSIDIOUS 3
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
diumenge: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15 – 22.15  
TOMORROLAND
divendres i dissabte: 17.50 – 20.15 –
22.10 - 00.30
diumenge:17.50- 20.15 – 22.10
dilluns a dijous: 15.50 - 17.50 – 20.15
– 22.10
HIPOCRATES
de divendres a dijous: 18.15
CAZA AL ASESINO
divendres i dissabte: 20.00 – 22.10
– 00.20
dissabte: 20.00 – 22.10 – 00.20
diumenge a dijous:20.00 – 22.10
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
divendres: 18.10- 20.20 – 22.30 –
00.35
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 -00.35
diumenge:16.00- 18.10- 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
POLTERGEIST
divendres: 18.00 – 20.00 – 22.00 –
00.00 
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –

22.00 – 00.00
diumenge:16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
dilluns a dijous: 18.00 – 20.00 –
22.00
MAD MAX
divendres i dissabte: 17.50 – 20.05
– 22.20 – 00.35 
diumenge a dijous: 17.50 – 20.05 –
22.20
SUITE FRANCESA
divendres i dissabte: 22.40 – 00.40 
diumenge a dijous: 22.40
EL VIAJE MAS LARGO
divendres i disssabte: 20.10 – 22.30 –
00.45 
diumenge a dijous: 20.10 – 22.30
ASTÉRIX: LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
dissabte i diumenge: 15.50
LA FAMILIA BÉLIER 
divendres i dissabte: 20.10 - .20 –
00.20 
diumenge a dilluns: 20.10 - 22.20
SUPER POLI EN LAS VEGAS 
dissabte i diumenge: 16.00 
UPSS, DÓNDE ESTA NOE?
laborables: 18.20 
dissabte i diumenge: 16.20 – 18.20
MINUSCULOS: EL VALLE DE LAS
HORMIGAS PERDIDAS
laborables: 18.15 
dissabte i diumenge: 16.30 – 18.15
LA OVEJA SHAUN 
dissabte i diumenge: 16.10 
VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN
divendres: 17.30 -  20.00 – 22.30
dissabte: 17.30 – 20.00 – 22.30
diumenge a dilluns: 17.30 – 20.00-
22.30 
A CAMBIO DE NADA
divendres a dijous: 20.20
CENICIENTA
laborables: 18.05
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.05

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

INSIDIOUS 3
Laborables: 19.45 – 21.45
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00
– 21.45
dissabte: 16.00 – 18.00 –  20.00 –
21.45 – 23.45
festius: 16.00 – 18.00 -  20.00 –
21.45
POLTERGEIST
Laborables:  21.45
dimecres i divendres: 19.45 – 21.45
dissabte: 19.45 – 21.45 – 23.45
festius: 19.45 – 21.45
MAD MAX: FURIA EN LA CARRE-
TERA
Laborables: 19.15 - 21.30
dimecres i divendres: 19.15 - 21.30
dissabte: 16.30 – 19.15 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.15- 21.30
LA OVEJA SHAUN
Laborables: 19.30
dimecres i divendres: 18.00 
dissabte: 16.00 – 18.00 
festius: 16.00 – 18.00
TOMORROWLAND
Laborables: 19.15 – 21.30
dimecres i divendres: 19.15 – 21.30
dissabte: 16.30 – 19.15 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.15 – 21.30
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
Laborables: 19.30 – 21.45
dimecres i divendres: 18.00 -19.55 –
21.50
dissabte: 16.00 – 18.00 – 19.55 –
21.50 – 23.45

festius: 16.00 – 18.00 -  19.55 –
21.50
EL VIAJE MÁS LARGO
Laborables: 19.15 – 21.30
dimecres i divendres: 19.15 – 21.30
dissabte: 16.30 – 19.15 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.15 – 21.30

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR    

diumenge 7: 18.00  

La Unió
Social - Flix

UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR    

diumenge 7: 18.00     

Cinema Ascó 

UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR    

diumenge 7: 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

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
BOTIGA ROBA CENTRE
TORTOSA BUSCA
DEPENDENTA  
977 44 50 74

VARIOS Ñ

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

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

Fem la seva
declaració de la
Renda a partir
de 20 €. 
Del 7 d'abril 
al 30 de juny.

Tlf.977446443 -
cinta@serveiscomptables.com

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com
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RODRIGO TEBA

Isabel Carrasco

Més Ebre: Com un caporal
de la policia local de l'amet-
lla de Mar idea una aplica-
ció de geolocalització?
Rodrigo Teba: Perquè en
els temps que corren ningú
no ho havia fet i per a mi
era incomprensible que amb
la tecnologia actual ningú no
hagués detectat la pro-
blemàtica i l'hi hagués donat
resposta. Llavors vaig intuir
que es podia fer alguna
cosa i em va sortir bé.
ME: Fins ara ningú se n'ha-
via preocupat?
RT: Sempre he pensat que
aquesta solució hauria d'ha-
ver-se donat des d'alguna
administració amb capaci-
tat per fer-ho, però potser
no s'havien vist en la neces-
sitat. Dit d'una altra mane-
ra, els policies teníem el
problema però no la capaci-
tat per desenvolupar-la. En
canvi, quan ho he explicat a
algun alt directiu, sovint
aquests no entenen que
aquest problema pugui exis-
tir en l'era tecnològica que
vivim. De fet, tinc una carta
d'un alt dirigent d'àmbit
estatal dient-me que ells no
necessitaven el meu projec-
te, i l'endemà els seus ope-
raris m'han vingut a buscar
per acompanyar-los a una
finca que no trobaven.
Jo he sigut conscient del
problema, però sobretot he
tingut la sort d'haver trobat
gent amb la competència
tècnica per resoldre-ho. Ens
falta la capacitat per difon-
dre-la, però en això estem.
ME: Com funciona el
iRuralNavigator (IRN)?

RT: Bàsicament és similar a
un navegador GPS conven-
cional amb la diferència que
aquests s'ocupen de les
direccions urbanes, obli-
dant-se de les direccions
rurals, que és al que ens
hem dedicat nosaltres. En
alguns serveis fan servir les
coordenades de les fin-
ques, però el seu ús és fei-
xuc. Cal dominar els dife-
rents formats i s'ha de tenir
cura de no errar-se en la
transmissió de l'elevat nom-
bre de dígits. D'altra banda,
la gent del camp no memo-
ritza aquests dígits i tam-
poc es troben gaire familia-
ritzats amb això. En canvi,
memoritzar dos dígits del
polígon i dos de la parcel·la
és més factible.
ME: Que passa en altres
municipis?
RT: En altres municipis sen-
sibilitzats amb el problema
han tirat endavant iniciati-
ves més costoses i que
només tenen aplicació en el
mateix territori. És el cas
de Elorrio, on han codificat
els camins en colors i els
han senyalitzat un per un.
En Almeria van fer quelcom
paregut. En Novelda els
policies van anar marcant
cada finca amb coordena-
des i es van fer una base de
dades. En Yecla fan pagar
als veïns per incloure'ls en
aquesta base de dades.
ME: Fins on arriba el IRN?
RT: La nostra aplicació té
validesa per tot l'estat tret
d'Euskadi i Navarra que pot-
ser l'inclouran en un futur. A
més, ens permet gestionar
la informació, compartir-la,
actualitzar-la automàtica-
ment amb dades oficials o
accedir a altres bases de
dades. El seu ús és molt
intuïtiu i només cal facilitar
l'adreça rural per polígon i

parcel·la de cada propietat
o qualsevol altra ressenya
cadastral. El resultat de la
recerca es vincula al nave-
gador del nostre aparell i
després només haurem de
seguir les indicacions.
ME: Quan de temps ha pas-
sat fins que aquest projecte
ha estat una realitat?
RT: Fa sis anys es va fer
una primera implementació
en un navegador convencio-
nal que ha estat funcionant
a la perfecció. Es deia
Aplicació de Recerca de
Finques Rústiques. De fet,
encara el tenim als cotxes.
Tot i ser més bàsica que
iRuralNavigator, la seva utili-
tat ha estat inqüestionable.
Vam intentar difondre-la pre-
sentant projectes a través
de grans empreses de
logística, universitats i
administració, però no ens
vam sortir. A última hora, ja
una mica frustrat, vaig deci-
dir desenvolupar-la junta-
ment amb l'Àlex i el
Francesc Llaó, de l'empre-
sa MOYBU de l'Ampolla, la
qual té força experiència en
app's, i això va ser un
encert.
ME: Només és per
emergències o té altres uti-
litats?
RT: Diguem que les
emergències és on més es
veu la necessitat, però sé
d'algunes immobiliàries que
es dediquen a les cases de
camp i que s'han interessat.
També seria el cas d'alguns
serveis de subministra-
ments, d'inspectors
mediambientals, veterinaris
o manteniment. En una oca-
sió una parella em pregun-
taven per diverses finques
donat que estaven fent un
catàleg de rellotges solars
peculiars.
ME: Com estem a les

Terres de l'Ebre per què fa
a casuística?
RT: La mitjana nacional de
finques rurals per municipis
és de 5207. En el cas de
l'Ametlla, en tenim 3741, a
Deltebre 5543 i a Tortosa
14286. Els municipis de les
Terres de l'Ebre que menys
tenen ronden les 1500 fin-
ques. Així que per al nostre
territori és sense dubte una
gran eina. En àrees més
metropolitanes la utilitat és
nul·la.
Els casos més exagerats
són a Galícia on un sol muni-
cipi pot tenir tantes finques
com tota la província de
Cadis.
La realitat rural gallega és
extraordinària. He intentat
contactar nombroses vega-
des allà però no he pogut
fer-me escoltar, potser
m'ha faltat algú que em fes
d'altaveu. En canvi, una
vegada em va trucar un
senyor d'allà lamentant-se
pel fet que l'embòlia que va
patir s'hagués pogut resol-
dre millor si els serveis sani-
taris gallecs haguessin tin-

gut l'iRN.
Amb l'aplicació és dona
l'opció de localitzar fins a
40 milions de direccions
rurals.
ME: L'aplicació pot anar
tant a dispositius IOS com
Androids, no?
RT: Efectivament, hem des-
cartat Windows pel fet que
tenen escassa quota de
mercat i de moment no ens
surten els números, així que
hem anat a tir segur.
ME: Tothom pot tenir l' iRN?
RT: Evidentment, les dades
utilitzades són públiques i
no existeix cap restricció.
Alguns serveis públics
podrien tenir accés a dades
confidencials a través d'un
certificat digital autoritzat,
d'aquesta manera, els poli-
cies poden saber en temps
real qui és el propietari de
la parcel·la. En una ocasió
això ens va servir per dema-
nar la col·laboració imme-
diata d'un propietari per
poder accedir a la seva
finca i rescatar un animal
que estava patint.
No està dirigida al públic

general, no és una app
massiva ni tampoc està
pensada per fer excursions
pel camp malgrat que
podria ajudar. L'usuari idoni
és el que s'ha vist en la
necessitat de buscar direc-
cions rurals.
ME: Quines recomanacions
i consells ens donaries?
RT: La millor manera de
conèixer els detalls de l'evo-
lució de l'app és a través de
la nostra pàgina web irural-
navigator.com o del nostre
facebook. S'han escrit
alguns articles i s'han emès
noticies per televisió i radio.
Tanmateix, una manera pla-
nera d'entendre-ho és
mirant el documental que la
productora tarragonina
Dikroik Audiovisuals ha gra-
vat per participar en la pla-
taforma Storyhunter.tv mit-
jançant la qual cineastes i
periodistes independents
es promocionen internacio-
nalment. Crec que abans
d'una setmana estarà dis-
ponible en el mur del nostre
Facebook. 

«Salvà vides depèn de segons»
Rodrigo Teba, amant de
la muntanya, estudiant
d'educació social, policia
des de fa 21 anys.


