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Demà dissabte, 13 de juny,

Terres de l’Ebre. Jordi Gaseni (ERC) serà el nou
alcalde de l’Ametlla i governarà en minoria amb el
PSC.                                                        P4

Esports. L’Ascó afronta la tornada a casa,
diumenge, després de l’empat assolit en
l’anada a ‘las Gaunas’ (1-1).                   P14

Terres de l’Ebre. ERC, PSC, SI i ICV presenten el
compromís Acord per la Ràpita, amb Josep
Caparrós com alcalde.                                       P5
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Més Ebre torna a fer un pas endavant aquesta setmana. Nova ampliació en els exemplars. Dels 12.000 del darrer
any i mig, passem avui als 15.000 per la necessitat d’arribar a més llocs i per l’exigència dels ciutadans ebrencs
que reclamen ‘el diariet’ a més indrets del nostre territori. Vam començar amb 5.000, després 6.000 i ara ja poden
trobar al carrer més del doble de Més Ebres. Una nova aposta empresarial en el camí de fer més gran aquest pro-
jecte que és modest però que està ple d’il.lusió i sentiment. La fidelitat dels lectors ha estat la causa. Seguirem en
el mateix camí.  

Més i Més i Més.....Ebre. De 12.000 a 15.000

Arriba el gran dia. Demà dissabte, 13 de juny, és el dia de les investidures dels alcaldes. Enrera queden dies de reunions i trobades. Han sorgit pactes i acords que han creat
polèmica i que també han generat canvis. Entre els pactes, la setmana passada informàvem el del Consell Comarcal del Montsià. En aquesta, s’ha produit al del Baix Ebre (imat-
ge de la foto), també entre ERC i PSC. Així mateix, les conseqüències dels comicis municipals han estat les renúncies. La més sonada, entre altres, la de Manel Ferré, a Amposta.
Hi ha opinions diverses, des que ha estat una sortida coherent pels resultats però també n’hi ha que opinen que abandona el barco. En qualsevol cas, han estat dies intensos.
Demà és el principi del final. 

P3

Pactes, investidures i renúnciesPactes, investidures i renúncies
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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.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

La profileració de nous partits, el desgast dels
que han governat en legislatures anteriors, la
crisi econòmica i el desànim social han portat,
en determinats llocs del nostre territori, una divi-
sió del vot que ha generat moltes sumes i res-
tes en els darrers dies i també situacions de
pactes i acords que han donat molt que parlar
per considerar-se, en determinats casos, antina-
turals o que no han anat en conseqüència amb
els plantejaments inicials. 
Era una de les qüestions que podia generar tota

la proliferació esmentada de partits que, d’a-
questa forma, han donat opció a poder obrir
negociacions i a canviar fins i tot, en algun muni-
cipi, els resultats inicials reduint a la força més
votada.
Són les normatives establertes dels comicis i
que han derivat i derivaran noves polèmiques. 
El que està clar és que s’ha d’intentar, amb
pacte o sense ell, mirar pel bé del poble i aques-
ta hauria de ser la única conclusió de tota la
història. 

Editorial

13-J, el dia de la investidura

A la Junta Local de Seguretat la Policia Local
i els Mossos d’Esquadra  han posat les dades
sobre la taula i han analitzat els resultats com
és fa habitualment de manera anual.
Aquest darrer any les detencions a l’Ametlla
de Mar han augmentat en un 38,60%. En
total, han hagut 79 detencions, una xifra
superior a les 57 realitzades l’any anterior.
Aquesta és una de les xifres destacades del
balanç de la Junta de Seguretat a l’Ametlla de
Mar, en la que hi ha participat responsables
municipals, així com representants del
Govern de la Generalitat de Catalunya, els
Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil i la
Policia Local. Així des de la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra s’han posat les dades
sobre al taula i s’han analitzat els resultats
com és fa habitualment de manera anual.
Aquestes detencions  s’han concentrat
durant els mesos de major afluència pel
municipi, a l’estiu juliol i agost.
Pel que fa a tipologies  penals el major nom-
bre es concentra en els delictes contra el
patrimoni, en concret, 273. Això sí, s’han
reduït un 16,8% respecte l’any anterior en el
qual es van detectar 328 delictes d’aquest
tipus. Pel que fa a les faltes contra el patrimo-
ni també s’han reduït un 5,6% respecte l’any
anterior. De fet, enguany s’han registrat 151
faltes i l’any anterior 160 faltes. Pel que fa als
percentatges el 33,3% dels delictes contra el
patrimoni, són robatoris amb força. Tot i que
representen un 24,8% menys respecte l’any
anterior.  I dins d’aquest grup encara s’han
reduït més els robatoris en domicilis arribant
a una reducció del 43,5%. I és que s’han
registrat 91 robatoris amb força a domicilis i
l’any anterior 161.Pel que fa al perfil mitjà
dels detinguts són homes, majors de 36

anys i de nacionalitat espanyola.
Durant la Junta Local de Seguretat, l’alcalde
de l’Ametlla de Mar, en funcions, Andreu
Martí, va informar de que les obres de la
comissaria estan pràcticament acabades i
des dels Mossos d’Esquadra es va corrobo-
rar que la seva inauguració operativa serà
possible el darrer trimestre de l’any.
També es van felicitar els agents de la Policia
Local, Ramón Cid Margalef i Gustavo Estrada
Beltall per una actuació meritòria al terme
municipal amb detenció de contrabandistes
de tabac. També van ser felicitats dos agents
dels Mossos d’Esquadra per una intervenció
a Tres Cales tot i estar fora de servei.
Recordem que el passat mes d’abril els
Mossos d'Esquadra van haver de socórrer
dues nenes, una de deu anys i l'altra de tres,
atrapades en un domicili on s'havia iniciat un
petit incendi a la cuina. D’altra banda, a part
dels dispositius especials en motiu d’events
concrets o festius, al balanç també es desta-
ca el paper dels mossos i policia local en
col·loquis sobre seguretat viària i internet
segura.

Els robatoris a domicilis a l’Ametlla de Mar es
redueixen un 43.5 % el darrer any

ACTUALITAT
Demà dissabte, 13 de juny, visita La Lira Ampostina una
agrupació coral amb més de 130 anys d’existència, la
societat coral La Lira de Sant Cugat del Vallès, entitat
declarada d’interès cultural per la Generalitat de
Catalunya.
Sota la direcció d’Eloi Jover i acompanyats per l’acordio-
nista Diego Lahuerta i el contra-baixista Artur Regada, La
Lira de Sant Cugat, formació composada íntegrament per
homes, farà un xicotet concert a l’auditori de l’Escola de
Música, a les 18h en el que també hi participarà el cor La
Lira Ampostina dirigit per Núria Francino.

Detingut un home que robava en establiments de la Terra
Alta i la Ribera d'Ebre. El lladre, de 42 anys, és veí de
Tarragona i es desplaçava a aquestes comarques ebren-
ques, on va entrar en diverses botigues de Gandesa, Flix i
Ascó. L'home es vestia amb roba ampla i un doble panta-
ló i s'amagava els productes per dins. Fins i tot duia uns
cordills a l'alçada dels turmells perquè no li caigués allò
que robava. Els Mossos d'Esquadra calculen que tot el
material robat s'eleva als 1.500 euros, segons les denun-
cies rebudes. Els robatoris van començar aquest mes de
maig i els Mossos van detenir-lo el passat 2 de juny. El
detingut, que tenia antecedents policials per fets similars,
va quedar en llibertat.

La societat coral la Lira de Sant
Cugat visita la Lira Ampostina

DEMÀ DISSABTE

És la fira més
veterana i impor-
tant d’aquest
tipus que se cele-
bra al territori.
Promoguda per la
societat de caça-
dors La Caçadora
de l’Ebre de Móra
d’Ebre, en aques-
ta fira hi ha un
bon nombre expo-
sitors, entre els
quals destaquen
els de venda de
gossos de caça i
d ’ e s p è c i e s
cinegètiques, a
més de tot tipus
d’articles relacio-
nats amb la caça
com armes, 
cartutxos o roba.

Cazafir a Móra d’Ebre

ACTUALITAT

Roba articles amagant-se’ls sota la roba

ACTUALITAT

Nova edició local del mític programa “Mira Qui Balla” a Roquetes. El proper dissabte a les 21 hores
tindrà lloc la cinquena  edició del festival “Mira Qui Balla” que organitza el Club de Ball Esportiu Ma-
king Dance amb seu a Roquetes i l’Ametlla de Mar. Aquest espectacle que simula el mític programa
de televisió es celebrarà a la sala que aquesta escola té al núm. 32 de la carretera del Mas de Bar-
berans, a Roquetes. En ell participaran divuit parelles mixtes, és a dir; que un dels participants serà
un ballador/a procedent de l’àmbit professional i/o de la competició, i l’altre serà un ballador/a ama-
teur que no necessàriament requereix d’una experiència prèvia per participar-hi, fet que dotarà l’am-
bient d’una especial emoció. En el MQB 2015 Roquetes, els debutants hauran tingut l’oportunitat d’as-
sajar els passos durant tres setmanes amb l’ajuda del seu mentor i sota l’atenció de la direcció de
l’escola. El repte serà exhibir-se davant d’un públic implicat amb animades i variades modalitats.

‘Mira Qui Balla”, a Roquetes
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AJUNTAMENT DE MORA D’EBRE

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 4 de maig de 2015, va aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal juntament amb l’informe
de sostenibilitat ambiental, que forma part del Pla esmentat, el qual se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a
informació pública pel termini de tres mesos durant els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

Així mateix, va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics, de gestió urbanística i l’atorgament de llicències i d’altres autoritzacions municipals en els àmbits
en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic,  pel termini de un any i que s’assenyalen als plànols o5.a i o5.b.  

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 11 a  les 13 hores  i a la web municipal.

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Móra d’Ebre, 12 de maig de 2015 L’Alcalde
Joan Piñol i Mora

En virtut d'aquest acord,
que els dos caps de llista
han presentat públicament
acompanyats de diversos
dels regidors d'una i altra
formació, el nou govern
municipal estarà presidit
per Ferran Bel i format pels
8 regidors que
Convergència i Unió (CiU)
va obtenir en les passades
eleccions municipals.
Monclús exercirà de cap de
l'oposició, acompanyat
dels altres tres regidors
d'ERC, des d'on garantiran

la governabilitat al nou
govern municipal.
L'Acord de Governança
Estable entre CiU i ERC es
basa en un document amb
37 punts, pactats entre les
dues formacions, que
inclou actuacions correspo-
nents a totes les àrees del
govern municipal. Es tracta
d'accions, algunes d'elles
de caràcter transversal,
que quedaran explicitades
amb major detall en el pro-
per Pla d'Actuació
Municipal (PAM 2015-
2019), que es redactarà de
forma conjunta. En la ses-
sió de presa de possessió
de Ferran Bel com a alcal-
de de Tortosa, demà dis-
sabte 13 de juny, ERC
s'abstindrà per facilitar la
seva elecció com a llista
més votada.
L'acord assenyala que "en
base a aquests àmbits pro-

gramàtics, ambdues parts
acorden que CiU constituirà
el govern municipal i que
ERC facilitarà la governabili-
tat per tal d'assolir aquests
objectius. A la vegada, CiU
es compromet a mantenir
al corrent els regidors del
grup municipal d'ERC del
dia a dia de l'acció de
govern i de totes aquelles
accions que es considerin
significatives i rellevants".
D’altra banda, en el darrer
Ple del mandat municipal a
l’Ajuntament de Tortosa,
una sessió extraordinària
de tràmit per aprovar les
actes dels plens anteriors,
ha estat també l’última per
a vuit regidors que no con-
tinuaran en el proper man-
dat. Es tracta d’Alícia
Gamundi (ERC), Antoni
Sabaté (PSC), Beatriz
Viñuela (CiU), Esther Vidal
(CiU), Rosa Cid (CiU) i Pere

Panisello (CiU), als que cal
afegir Jordi P. Casanova
(PxC) i Matilde Villarroya
(CiU), que no van poder
assistir-hi al plenari.
L’alcalde, Ferran Bel, ha
agraït als regidors sortints

la seva feina i els ha donat
la paraula per poder aco-
miadar-se.

Decepció
D’altra banda, el candidat
de Movem Tortosa, Jordi

Jordan, ha considerat
‘decebedor’ aquest acord, i
ha lamentat que ERC hagi
renunciat a liderar un ‘canvi’
a la ciutat amb l’opció de
tenir l’alcaldia a canvi de
‘perpetuar’ CiU al govern. 

Ferran Bel, per part de
CiU, i Josep Felip
Monclús, d'ERC, han
rubricat aquesta setma-
na l'Acord de
Governança Estable per
al mandat municipal
2 0 1 5 - 2 0 1 9 a
l'Ajuntament de Tortosa.

CiU i ERC formalitzen un Acord de Governança Estable per al
mandat 2015-2019 a l’Ajuntament de Tortosa

Ferran Bel i Josep Felip Monclús l’han rubricat aquesta setmana

Dissabte passat, el
Barça va aconse-
guir el segon triplet
de la seua història.
Un altre any de
somni. 
La Final de la
Champions es va
viure amb molta
emoció i especta-
ció, en determinats
casos, en llocs
establerts per a
poder-ho fer de
forma multitudinària. Un cop es va confirmar el 3-1 i la victòria, l’euforia
va envadir carrers de les poblacions ebrenques per celebrar una nova fita
històrica. Són moments de celebracions. I, després d’aquestes, ja cal
pensar en les properes eleccions a la presidència. 

Les Terres de l’Ebre també 
gaudeixen del triplet del Barça 

Presència ebrenca a la final, a BerlinEl teatre L'artesana de Falset acollirà,
aquest divendres 12 de juny, la cerimònia
d'entrega dels Premis Montsant en la que
es coneixeran els guardonats en les 8 cate-
gories. La DO Montsant celebrarà aquest
divendres 12 de juny, a les 20.00 hores, la
gran nit dels Premis Montsant, guardons
que reconeixeran la tasca i la trajectòria de
viticultors, enòlegs i cellers de la denomina-
ció d’origen, i també d’altres professionals i
institucions vinculats al món del vi.
Els premis Montsant consten de vuit cate-
gories: Premi Vinya-Viticultor, Premi Elabo-
ració Impecable, Premi a l’Esperit DO Montsant, Premi Nas Montsant, Premi Enoturisme, Premi Vinoteca, Premi
Coneixement i Premi Comunicació. La DO Montsant l’integren més de 700 viticultors i 60 cellers. D’ençà de la
seva creació l’any 2001 s’ha guanyat l’admiració dels consumidors i la crítica especialitzada per l’elaboració de
vins de qualitat i amb identitat, fidels al seu territori d’origen. Anualment es comercialitzen més de 5 milions d’am-
polles de vins Montsant, de les quals la meitat es venen al mercat interior, especialment Catalunya, i l’altra mei-
tat a l’exportació, amb els Estats Units i Alemanya com a principals destins.

Premis Montsant

REDACCIÓ
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El pacte, signat aquest
dimecres al vespre, posa fi
a dotze anys de governs
de CiU que, tot i guanyar
les eleccions per un estret
marge de vots amb cinc
regidors, es quedarà, final-
ment, a l'oposició. Gaseni,
però, haurà de governar
amb minoria -els quatre
regidors republicans i els
dos socialistes-, comptant

amb el suport puntual dels
dos edils de Plataforma
Calera que, finalment, no
s'han afegit. El pacte de
govern -de sis regidors en
un consistori de tretze-
preveu que l'exalcalde i
cap de llista del PSC,
Antoni Espuny, ocupi el
càrrec de primer tinent
d'alcalde i assumeixi les
àrees d'hisenda, obres i

serveis. També jugarà un
paper important, però en
aquest cas -almenys, ini-
cialment- des de fora del
govern, el també exalcal-
de pel PP, Joan Font, ara a
Plataforma Calera junta-
ment amb la seva filla
Marta, elegida també regi-
dora i que donarà el seu
vot favorable al nou alcal-
de al ple de dissabte.
Gaseni, per la seva banda,
torna al govern municipal
després d'haver pactat
amb CiU l'any 2007. 

Quatre
anys després, el conver-
gent Andreu Martí va acon-
seguir la majoria absoluta
deixant els republicans a
l'oposició. Segons ha des-
tacat el pròxim alcalde
d'ERC, el nou equip de
govern a l'Ametlla serà el
primer format íntegrament
per partits d'esquerres
des del restabliment de la
democràcia.

El candidat d'ERC a
l'Ametlla de Mar (Baix
Ebre), Jordi Gaseni,
serà investit alcalde
aquest pròxim dissab-
te després de tancar
un acord de govern
amb el PSC i rebre el
suport dels indepen-
dents ex-PP de
Plataforma Calera,
que li garantiran un vot
favorable a la investi-
dura però es quedaran
fora del govern.

Els grups municipals d’ERC i
CiU de l’Ajuntament de
Roquetes signaran un acord
de govern pel període 2015-
2019, avui divendres a les
12 h al saló de sessions de
l’ajuntament de Roquetes, on
es presentaran els diferents
punts de què consta l’acord.
ERC tenia majoria però per la
validació d’un vot inicialment
nul, li va restar un regidor.

Acord de govern entre 
ERC i CiU a Roquetes

Jordi Gaseni (ERC) serà el nou alcalde de
l'Ametlla i governarà en minoria amb el PSC

Republicans i socialistes comptaran amb el suport dels ex-PP de Plataforma
Calera, que garantiran la investidura però es mantindran fora del govern

Avui divendres

Aquesta setmana, el
president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra, Gervasi
Aspa i l’alcalde de
Roquetes, Francesc
Gas, han presentat
de manera conjunta
amb l’alcaldessa de
Tivenys, Maria
Beltran, i del mem-
bre de la Comissió
Executiva del PSC,
Manel de la Vega,
l’acord de govern al
Consell Comarcal
del Baix Ebre per la
propera legislatura (2015 - 2019). Segons Aspa la negociació ha estat llarga, però els
objectius comuns de les dues forces han donat un acord satisfactori. La prioritat prin-
cipal del Consell serà el foment de la cohesió social als municipis, a més de posar una
atenció especial en la dinamització econòmica i el turisme.  Tots dos partits han  des-
tacat la voluntat d’estar al servei dels municipis, sobretot d’aquells més petits, i per això
potenciaran com a eina consultiva el Consell d’Alcaldes.
El pacte de govern comarcal no s’ha volgut lligar a cap pacte o conjuntura política local
del Baix Ebre, perquè s’ha fet només des d’un pensament de comarca i de progrés.
Tant ERC com el PSC han reconegut que el pacte de govern del Consell Comarcal del
Montsià anunciat la setmana passada, així com la bona experiència de govern viscuda
en aquella comarca durant dues legislatures, ha facilitat i ajudat a tancar el pacte del
Baix Ebre. Els dos partits han fet saber que els dos primers anys la presidència del
Consell Comarcal serà ocupada per ERC i els dos darrers pel PSC. Les dues forma-
cions polítiques no escolliran les persones que ocuparan en el seu nom la presidència
comarcal fins després de la constitució dels ajuntaments el proper dissabte 13 de juny.

ERC i PSC pacten el govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre

Els primers dos anys governarà ERC i els dos darrers el PSC

A Deltebre, poques novetats ofi-
cialment respecte la setmana
passada. Lluís Soler explicava
que “de moment, govern en mi-
noria sense descartar res i es-
perant la posició de cada grup
en la investidura”. Els rumors in-
diquen que l’acord que hi haurà
serà entre CiU, guanyador de
les eleccions, i la segona força,
després dels comicis, Compromís d'esquerres Socialistes
per Deltebre. Caldrà esperar si es confirmen. 

Deltebre: “de moment, govern en
minoria sense descartar res”

L’Ajuntament de l’Aldea, i a petició de l’Aldea per la
Independència realitzava aquest dilluns la signatura de les
al·legacions a la proposta del projecte del Pla Hidrològic
de Conca de la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

Els membres del consistori aldeà, “com sempre, compro-
mesos amb el territori, donant suport a la defensa del
nostre riu”, manifestaven.

Al.legacions a la proposta del projecte del Pla Hidrològic

El propi Alfons Montserrat, en declaracions als mitjans re-
coneixia haver mantingut contactes amb tots els grups
municipals menys amb CiU. Un Alcalde no pot excloure
l'opinió d'una part important dels seus ciutadans. El nos-
tre grup lamenta l'actitud victimista que contínuament uti-
litza ERC per justificar tot el que passa al municipi, sense
assumir mai cap responsabilitat. Hem mirat d'actuar amb
responsabilitat durant tota la legislatura; una mostra
d’això és que en els darrers 4 anys CiU d'Alcanar ha vo-
tat favorablement o s’abstés a més del 80% de les pro-
postes que han passat pel plenari de l'Ajuntament. En els
temes importants CiU d'Alcanar sempre s'ha posicionat
clarament al costat de l’ interès general, coincidint amb
la resta de grups polítics amb representació a l'Ajunta-
ment. 
D'altra banda, pel que fa a la desfilada d'interventors i se-
cretaris que hem tingut durant des que aquests 4 últims
anys, ens hauríem de preguntar si la problemàtica ha es-
tat dels funcionaris o de l'equip de govern actual, ja que
no és massa habitual que vinguin i marxin amb aquesta
rapidesa. O potser tampoc en tenen cap responsabilitat
els qui governen ja des de fa uns quants anys...? 
Convergència i Unió d'Alcanar seguirà sempre amb la mà
estesa per ajudar a fer avançar el municipi en tot el que
sigui necessari, amb serietat i rigor. Rectificant quan cal.
I no excloent ningú.
Per la seua part, Esquerra Alcanar també lamenta que

“encara no s'ha constituït el nou govern i CiU, fidel al seu
estil, ja comença a criticar-ho tot”.

CiU d'Alcanar lamenta que l'Alcalde
“vulgue excloure l'opinió de 612

ciutadans i ciutadanes del municipi”Signatura de l’Ajuntament de l’Aldea, a petició d’Aldea per la Independència

Per la seua part, ERC també lamenta que “fidel al
seu estil, CiU ja comença a criticar-ho tot quan

encara no s’ha constituït el nou govern”
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El candidat de CiU a
Amposta i alcalde de la
ciutat durant els últims
vuit anys, Manel Ferré, ha
anunciat que dissabte no
recollirà l'acta de regidor
després de la clara derro-
ta electoral patida per la
seva formació que, des-
prés de 28 anys gover-
nant, passarà a l'oposi-
ció. Ferré ha adduït
motius "personals i fami-
liars" per abandonar
l'Ajuntament i ha anunciat
que al capdavant del grup
municipal de CiU se
situarà la regidora Isabel
Ferré. Llençant retrets a
"l'estil de fer política" dels
partits rivals durant la
campanya, l'encara alcal-
de en funcions ha anun-
ciat que demanaran al
govern d'ERC que enca-
rregui una auditoria dels
comptes i dels contractes

de l'Ajuntament per
"demostrar" que està
"sanejat".
Aquest ha estat un aclari-
ment a l’escorcoll de la
Guàrdia Civil a l'Hospital
Comarcal i al consistori,
per ordre del jutge que
investiga Innova, a finals
del passat abril, ha reo-
bert els interrogants
sobre la gestió de l'equip
de govern durant els
últims anys en relació
amb els serveis sanitaris i
socials del municipi.
L'encara alcalde en fun-
cions sosté que "ningú
s'esperava els resultats"
la mateixa nit electoral i
que, en aquell moment,
estava decidit a encapça-
lar una "oposició cons-
tructiva". Explica, però,
que després de parlar
amb la família va prendre
la decisió: després de

"molts anys" en política
municipal i en la seva con-
dició d'"home de partit",
va decidir prendre's un
"interval o recés". "Em
mereixo un descans", ha
apuntat. Ara, després de
tres assemblees de mili-
tants durant els últims
dies per perfilar la deci-
sió, s'ha posat a disposi-
ció dels dirigents locals i
nacionals de partit. "No
em retiro de la política:
estaré a disposició del
partit per treballar per a la
ciutat i pel país", ha asse-
gurat.
"Hem transformat un
poble en ciutat", ha pro-
clamat, defensant la seva
actuació des del govern
municipal. "En cap
moment defujo la respon-
sabilitat com a defensor
de la bona política del
govern de CiU.

Defensarem la ciutat
d'Amposta i vetllarem per-
què aquest projecte no es
posi en risc", ha afegit.
L'equip que tindrà aques-
ta responsabilitat, tampoc
podrà comptar, finalment,
amb tres regidors més
que anaven a les llistes i
tampoc acabaran recollint

l'acta en la constitució del
nou ple dissabte: són el
número cinc, Pau Cecília;
la set, Júlia Calvet; i el
vuit, Josep Roda, que no
podem "compaginar" la
seva feina a l'Ajuntament
amb la tasca política a l'o-
posició.
Text i foto: ACN

Esquerra la Ràpita, com a guanyadora de les Eleccions Municipals, ha
aconseguit sumar el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
Solidaritat per la Independència (SI) i Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
en el compromís Acord per la Ràpita per la legislatura 2015-2019. Així,
en la presentació del compromís Acord per la Ràpita han participat Josep
Caparrós d’Esquerra la Ràpita (ERC), Rosa Anglés, del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC), ja que l’alcaldable Josep Pitarch va pre-
sentar la seva renuncia a l’acta de regidor, Àlex Cervera de Solidaritat
per la Independència (SI) i Carlos Sanchís d’Iniciativa per Catalunya–Verds
(ICV).L’Acord per la Ràpita neix després de les converses que Esquerra
la Ràpita va dur a terme amb els 6 grups polítics que els resultats de les
Eleccions Municipals donaren representació al consistori rapitenc.
L’objectiu d’Esquerra la Ràpita ‘era constituir al nostre poble un govern
fort, estable i el més ampli possible, i això ho hem aconseguit amb aquest Acord per la Ràpita, en què 4 dels 6 partits
en representació a l’Ajuntament conformaran el Govern municipal rapitenc de la propera legislatura. Sabeu que apostà-
vem per un govern d’unitat, complex i complicat, que finalment no ha estat possible un cop plantejarem la distribució i
gestió local a cadascun dels representants però, que sí ens ha permès assolir el govern més ampli possible’, ha expli-
cat Josep Caparrós. A la fotografia (d'esquerra a dreta): Anglès (PSC), Caparrós (ERC), Cervera (SI) i Sanchís (ICV).

ERC, PSC, SI I ICV presenten el compromís Acord per la Ràpita

“Des d’ERC
lamentem que
CIU segueixi fent
política amb els

bous”

L'alcalde i candidat de CiU a Amposta, Manel Ferré, anuncia
que deixa l'Ajuntament després de la derrota electoral

Addueix motius "personals i familiars" i deixa el grup de CiU a l'oposició en mans de la regidora Isabel Ferré

Josep Caparrós serà l’alcalde amb ‘un govern estable i el més ampli possible’

Segons nota d’ERC, CIU convo-
ca una reunió amb l'Agrupació
de Penyes i Comissions tauri-
nes de les Terres de l'Ebre, “just
a la mateixa hora en què el dipu-
tat ebrenc d'ERC tenia una com-
pareixença al Parlament de
Catalunya, de la qual el grup de
CiU era coneixedor. Aquesta
casualitat ens fa dubtar de les
veritables intencions de CIU, pel
que fa a la defensa dels nostres
tradicions. Tot i això, ERC segui-
rem treballant per la defensa de
les festes tradicionals de bous
a les Terres de l'Ebre, i ja s'ha
acordat que en els pròxims dies
mantindrem una reunió amb
l'Agrupació de Penyes i
Comissions de bous  per bus-
car una solució a la problemàti-
ca actual als bous a la mar, que
es troben inclosos en un expe-
dient sancionador obert per la
Generalitat de Catalunya; alhora
que seguirem defensant amb
fermesa i contundència les nos-
tres festes”.

L’alcaldable del PSC a La Ràpita,
Josep Pitarch, ha fet pública la
seua renúncia a l’acta de regidor
que va obtenir després de les pas-
sades eleccions municipals del 24
de maig. El candidat socialista ha
manifestat que la seua voluntat és
deixar la política municipal activa,
després de 12 anys, per diferents motius. “Assumeixo
tota la responsabilitat de la pèrdua important de vots
que hem tingut en aquests comicis. Els resultats que es
van produïr a La Ràpita no han estat bons  i no hem
pogut trencar la tendència a la baixa dels darrers anys”.
El PSC tindrà en aquest mandat dues regidores, Rosa
Anglès i Conxi Vizcarro, "regidores que aportaran el seu
treball i experiència demostrada en etapes anteriors per
tal de millorar el nostre poble".

Josep Pitarch, alcaldable del PSC a La
Ràpita, renuncia a l’acta de regidor

Deixa la política municipal activa
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Després de diverses negociacions, ERC i PSC han signat l’acord de govern per Sant
Jaume d’Enveja (2015-2019). Cal recordar que, des de l’any 2007, les dues forma-
cions han governat juntes l’Ajuntament malgrat la majoria absoluta socialista. Les
darreres eleccions municipals, el PSC ha tornat a ser la força més votada, però ha
perdut un regidor i la majoria absoluta, de manera que n’ha obtingut 5, mentre que
ERC n’ha incrementat 2 i ha passat d’1 a 3.
Segons el candidat republicà i portaveu del grup municipal d’ERC a Sant Jaume
d’Enveja, Joan Salvador Balagué, ‘la ciutadania, amb el seu vot, ha demanat més
presència d’ERC al govern municipal i per això hem arribat a un acord que permet
un govern ampli, fort i estable fins l’any 2019’. Els principals eixos de l’acord de
govern es basaran en la defensa de la identitat nacional, el foment de l’economia
local, la creació de llocs de treball i la transparència en la gestió amb un Ajuntament
més obert i participatiu. D’aquí, doncs, que, a més de generar ocupació i reactivar
l’economia local, s’impulsarà el sector turístic incorporant‑hi tot el que fa referència
al medi ambient, la cultura i l’esport.
L’augment de les accions d’ajuda i atenció a les persones, sobretot les més neces-
sitades; el suport al teixit associatiu local i la promoció dels equipaments construïts
recentment, fent-ne una gestió sostenible (com ara la biblioteca, el pavelló poliespor-
tiu, el Centre de Dia o l’Auditori) també són punts importats de l’acord signat.
Respecte als compromisos adquirits en la defensa de la identitat nacional desta-
quen, entre d’altres, l’adhesió de Sant Jaume d’Enveja a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i la participació d’un membre de l’equip de govern municipal
a l’Assemblea de Càrrecs Electes, en el cas que el Govern espanyol suprimeixi l’au-
togovern català.
Pel que fa al repartiment de responsabilitats i àrees, el pacte determina que l’Alcaldia
serà exercida per Joan Castor Gonell, mentre que Joan Salvador Balagué serà pri-
mer tinent d’alcalde. Els socialistes dirigiran les àrees de Governació, Ciutadania,
Hisenda, Personal i Règim Interior, Obres, Urbanisme, Serveis, Comerç, Promoció
Econòmica, Fires i Festes, Joventut, Igualtat, Salut i Atenció a les persones. Les
àrees de Turisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pesca i Acció Rural, Esports, Foment
empresarial i d’Ocupació, Cultura, Ensenyament i Mitjans de Comunicació seran diri-
gides pels regidors republicans.

Demà dissabte a les 10.30 h, Ulldecona celebrarà el ple municipal d’investidura de
la nova corporació municipal en què, si no hi ha sorpreses, Núria Ventura serà pro-
clamada alcaldessa com a cap de la llista més votada. Segons informa Aguaita.cat,
l’alcaldable dels Socialistes d’Ulldecona no rebrà més vots favorables que els del seu
partit (5), ni tan sols l’abstenció d’alguna de les altres forces per facilitar la procla-
mació de l’alcaldia, i això arriba després que no s’haja tancat cap pacte estable entre
les formacions. Perquè Ventura no fos alcaldessa a partir de dissabte un pacte entre
els altres partits hauria d’aconseguir com a mínim una majoria de 7 vots a favor d’un
altre candidat. Tot i que CiU i PP van sondejar Més Ulldecona per formar govern –una
opció que els republicans van descartar-, Paco Lavega va deixar caure fa uns dies
que es votaria a si mateix aquest dissabte. De manera que l’aritmètica només faria
possible un govern alternatiu sí els 4 regidors de CiU i els 2 del PP votessen l’únic
regidor dels republicans. Una opció força improbable.

“Acord entre ERC i PSC per fer un
govern fort i estable”

Ventura governarà en minoria 

A Sant Jaume d’Enveja

Des d’ara i fins al 27 de setembre des de Terres de l’Ebre, per la independència i de la mà
de l’ANC, es durà a terme  la reactivació de la campanya conjunta de l’Ara és l’hora sota el
lema “27º 09’ 15”On tot comença”. Des de Terres de l’Ebre per la Independència s’està tre-
ballant en  l’organització d’un seguit d’actes a fi d’informar als ebrencs dels beneficis de la
independència amb una vessant festiva i familiar. La primera acció que és dura a terme serà
la Caravana per les Terres de l’Ebre el proper 27 de juny. Aquesta caravana iniciarà el seu
recorregut a Riba-roja d’Ebre i recorrent totes les comarques, arribarà a Deltebre. Hi haurà
diferents punts de trobada a diverses poblacions ebrenques per tal de donar llibertat d’in-
corporació a les persones que es vulguin sumar a participar en la caravana. Al final del reco-
rregut, al Parc del Riu de Deltebre,  es  celebrarà un dinar popular i un concert dels  “Cràtor”.
Els tiquets del dinar i concert es poden trobar a les Territorials així com als punts de venda
establerts a un preu de 14 €.

27º 09’ 15’’. On tot comença
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El 27 de juny la Garnatxa blanca eclipsarà el casc antic de Vilalba dels Arcs.
La 28a Festa del Vi a Gandesa donarà el tret de sortida el proper dissabte, 27 de juny
al Casc Antic de Vilalba dels Arcs amb una jornada dedicada a la Garnatxa Blanca, la
varietat més emblemàtica de la Denominació d’Origen Terra Alta.
La Comissió Organitzadora de la Festa del Vi a Gandesa encetarà, com ja va fer l’any
passat, la Festa del Vi amb un acte fora de les dates habituals. L’acte que va celebrar-
se l’any passat al Poble Vell de Corbera d’Ebre i que va tenir molt bona acollida, serà
itinerant per tots els municipis de la Terra Alta i aquest any l’esdeveniment tindrà lloc
al casc antic de Vilalba dels Arcs.
El “II Eclipsi de Garnatxa Blanca” comptarà amb la participació d’una vintena de cellers
inscrits a la DO “Terra Alta” i es podran tastar al voltant de 40 vins que es maridaran
amb les punxades elaborades pels restaurants de l’Associació de Restauradors de la
Terra Alta i per acabar la jornada es comptarà amb la participació d’una banda musi-
cal per amenitzar el final de festa. Està prevista l’assistència d’unes
400 persones.

II Eclipsi de Garnatxa blanca a la DO ‘Terra Alta’

Els Bombers de la
Generalitat van donar per
estabilitzat cap a dos
quarts de sis de la tarda
de diumenge l'incendi
que ha afectat l'est de la
Serra de la Fatarella, una
zona situada entre Ascó i
Flix. El foc va començar a
les quatre de la tarda i va
afectar una zona forestal
envoltada de camps agrí-
coles. En les tasques
d'extinció hi van treballar
onze dotacions terrestres
i quatre mitjans aeris que
a la tarda se centraven en
focus secundaris per evi-
tar que el foc torni a aga-
far força.

Incendi a l'est de
la Serra de la
Fatarella

El 27 de juny, al Casc Antic de Vilalba dels Arcs

A Ascó, a la Ribera d'Ebre, Independents
d'Ascó i Esquerra Republicana han pac-
tat per als pròxims 4 anys de govern
local, proposant a Convergència i Unió
fer-se càrrec de deu regidories. El repre-
sentant de la Federació d'independents,
Josep Maria Buixeda, serà alcalde, men-
tre que Josep Jaimot agafarà la primera
tinença d'alcaldia. Un acord que s'ha
consolidat en base a punts dels progra-
mes comuns i en el que les dos forma-
cions han volgut destacar l'oferiment de
regidories a Convergència i Unió
(Ebredigital).

Josep Maria Buixeda serà el nou alcalde d’Ascó
gràcies al pacte FIC-ERC

Els dos grups han destacat l’oferiment de regidories a CiU

La vuitena edició de
Litterarum, fira d'especta-
cles literaris i la dotzena
Fira del Llibre Ebrenc han
finalitzat aquest diumenge
consolidant les expectati-
ves marcades i convertint
novament Móra d'Ebre en
l'epicentre de la dinamitza-
ció de literatura catalana a
escena i capital del món
de llibre a les Terres de
l'Ebre. Ho va manifestar
divendres el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell,
durant la inauguració de la
fira. Enguany s'ha fet més
visible que mai el compro-
mís de la conselleria de
Cultura de la Generalitat
de Catalunya amb
Litterarum, l'única fira
especialitzada en aquesta
tipologia d'espectacles
basats en la literatura de
parla catalana i que ja és
un dels grans referents del
país.

Enguany s'han incremen-
tat les xifres de l'any pas-
sat, tant pel que fa al nom-
bre de públic assistent als
espectacles com pel que
fa al total de programa-
dors professionals. 
S'ha omplert el 80 per
cent d'aforament total
dels espectacles, un 20
per cent més que l'any
anterior, i pel que fa a la
part més professional de
la fira també s'ha vist
reforçada per la presència
de més de 70 programa-
dors, un 10 per cent més
que l'edició del 2014.
Entre els espectacles més
vistos cal destacar El
poeta Ovidi. Poesia no vol
dir somiar, protagonitzat
per l'actriu Mercè
Sampietro, el músic
Eduard Iniesta i la cantant
Llúcia Vives, estrena a
Catalunya; Vestigis del
dramaturg ebrenc Valer

Gisbert inspirat en el llibre
115 dies a l'Ebre. El sacri-
fici de la lleva del Biberó
d'Assumpta Montellà, i El
Cafè de la Granota, de la
Companyia Mea Culpa,

inspirat en l'obra de Jesús
Moncada. "Estem molt
satisfets perquè cada any
la repercussió mediàtica
en l'àmbit nacional és més
important i la imatge pro-

fessional de la fira aug-
menta gràcies a les activi-
tats que es programen",
diu Albert Pujol, director
de Litterarum i la Fira del
Llibre Ebrenc.

Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc converteixen Móra d’Ebre
durant un cap de setmana en l’epicentre cultural català

Fira d’espectacles literaris
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Julio Franch Bertomeu, jubilat deltebrenc
nascut el 6 d’Agost del 1950, va
començar el seu interés per la història
en la seva infància, dotat de bona memò-
ria. El seu primer treball va ser copiar les
conegudes “Memòries del Oncle
Punxeta”  als 13 anys, i va tornar a
copiar-les als 43. Ara ha creat un blog
amb un recull de notícies retrospectives.
Abans d’obrir-se el blog, Julio anava recu-
perant notícies relacionades amb el
poble de Deltebre. La idea de crear el
blog va sorgir de les ganes de fer conèi-
xer “Les memòries de l’oncle Punxeta”,
ja en la primera entrada publicades. La
seva biblioteca passa dels 600 llibres, té
moltes col·leccions completes com; els
cuentos de Calleja, la col·lecció del
Capitan Trueno, la de las Asañas Bélicas,
tots els llibrets de Desaigües, tots els Tot

Parcs, tots els programes de festes de
Deltebre i els que ha pogut aconseguir
de la Cava, i també de Jesús i Maria. Té
tots els llibres dels autors locals, i les
fotografies que hi ha publicades als lli-
bres dels autors locals escanejades. El
treball que més li ha costat ha sigut l’úl-
tim, que tractava sobre reculls de prem-
sa de mitjans del segle XIX a finals del
segle XX. El treballs els fa sense ànim de
lucre, s’ho ha emprès com un hobby, i
per a que sobretot la gent que vulgui
conèixer la cultura i la història de les nos-
tres estimades terres. Tothom qui vulgui
contactar amb ell pot fer-ho a través del
correu electrònic julifranchi@gmail.com
Per a qualsevol dubte o per demanar
informació, podeu consultar el bloc o bé
contactar directament via correu electrò-
nic. “No fa molt caminavem descalços,

esperem que d'aqui poc no hi tornem”.

http://juliofranchbertomeu.blogspot.com
Text: Xavi Llambrich.

La jornada tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, a Tortosa

Demà dissabte, 13 de juny, tindrà lloc una campanya de
Donació de Sang a Deltebre al CAP de 17 a 21 hores.
Darrerament han minvat les reserves de sang, per això es
demana la màxima col.laboració ciutadana per poder asse-
gurar un bon subministrament de plaquetes per tots els
Hospitals de Catalunya. ‘Vine a donar sang de 17h a 21h
al CAP de Deltebre’.

El Banc de Sang estarà demà
dissabte a Deltebre

Sant Carles de la Ràpita acollirà els dies 13 i 21 de juny, la se-
tena Festa del Mar que permetrà apropar al públic en general les
activitats nàutiques i d’esbarjo que es poden portar a terme a la
badia dels Alfacs i el Delta de l’Ebre. Es tracta d’unes jornades
de portes obertes que organitza l’Estació Nàutica de la Ràpita i
que s’iniciaran demà dissabte amb la celebració del “Marina
Day” a les instal·lacions portuàries de Sant Carles Marina. La
festivitat inclourà activitats gratuïtes (paddle surf, vela de creuer,
nòrdic walking...), una fira d’ocasió de material nàutic, demostra-
cions de material de seguretat, visites guiades i degustacions
gastronòmiques. El proper diumenge 21 de juny, la Festa del
Mar es traslladarà a la platja de Garbí i al passeig marítim i du-
rant el matí es podran realitzar nombroses activitats lliures i gra-
tuïtes. La jornada es complementarà amb una fira de comerç lo-
cal i degustacions de musclos i garnatxes blanques de la Terra
Alta, que compten amb la implicació de la Unió de Comerç Ra-
pitenc, Fepromodel  i Unió de Productors de Mol·luscos del Del-
ta de l’Ebre, el Consell Regulador de la DO Terra Alta, entre d’al-
tres.   

La Ràpita inicia la temporada
estiuenca amb la Festa del Mar

La jornada, que tindrà lloc
demà dissabte 13 de juny a
l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa, va adreçada a pro-
fessionals, pacients i famí-
lies, així com al públic en
general. 
Durant tot el matí s’ha pro-
gramat xerrades sobre temà-
tiques relacionades amb

cadascun dels àmbits
mèdics i d’investigació que
els afectats d’ELA requerei-
xen, així com també es par-
larà dels aspectes psico-
socials i de voluntariat neces-
saris per a aquestes perso-
nes i les seves famílies. Unes
sessions que comptaran
amb la participació d’espe-
cialistes de l’Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa, de
membres de la Unitat
Funcional d’ELA de l’Hospital
de Bellvitge -Unitat de
Referència, també dels pro-
fessionals de la Fundació
Miquel Valls, a més dels
voluntaris d’aquesta entitat,
la majoria dels quals són
també familiars de malalts.
La jornada oberta i gratuïta
donarà inici a les 8:30 hores
i s’allargarà fins a les 14.30h,
i commemora el Dia Mundial
per la Lluita contra l’Esclerosi
Lateral Amiotròfica que és el
dia 21 de juny. A més a més,
també s’ha programat una

festa solidària a la sala
Karibú de Roquetes amb con-
certs dels grups Poc Soroll,

Arrels de Rumba, Xeic! I el
Jove Cor Flumine. L’entrada
costa 5€.

Diumenge 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, que
tot i que en la seva majoria d’edicions s’havia celebrat al llarg de l’estiu, d’uns anys ençà  l’Àrea Municipal de Turisme va
decidir integrar a les jornades gastronòmiques i treure de l’estiu amb l’objectiu de desestacionalitzar les èpoques d’a-
fluència turística. En aquesta festa s’hi donarà lloc el tradicional Concurs de Fideus Rossejats en el que prop de 40 cui-
ners no professionals o colles lluitaran per algun dels tres primers premis que atorgarà la organització als millors “cal-
derons de fideus” i els 150 € de premi corresponents. A més, al llarg de tot el matí, a partir de les 10 i fins al migdia,
se serviran cassoletes de fideus, tastets de peix i degustacions de vins DO terra Alta sota la fórmula de tiquets de degus-
tació al preu únic de 5 euros (cassoleta de fideus rossejats+2 tastets de peix blau+ 2 copes de vi). L’any passat es van
servir més de 1500 racions de fideus i més de 2000 tastets de peix. Coincidint amb la Diada dels Fideus Rossejats, el
port pesquer també acollirà la Festa del Mar, organitzada per l’Estació Nàutica Costa Daurada i on es podrà gaudir de
diverses activitats nàutiques a preus molt econòmics. A les 12h està prevista una exhibició de flyboard.

Primera Jornada d’Actualització en
Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) 

Els Serveis Territorials del
Departament de Salut i el
Departament de Benestar
Social i Família a Terres
de l’Ebre, l’Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa, i
els voluntaris ebrencs de
la Fundació Miquel Valls
organitzen, amb la
col·laboració de la Unitat
Funcional d’Esclerosi
Lateral Amiotròfica (ELA)
de l’Hospital Universitari
de Bellvitge i l’Ajuntament
de Tortosa, la I Jornada
d’Actualització en ELA de
les Terres de l’Ebre. 

El blog del deltebrenc Julio Franch

Aquest diumenge, XXI Diada dels Fideus Rossejats, a l’Ametlla

Recerca, recopilació i publicació de notícies locals de gran interés històric

L’empresa ebrenca és la creadora d’una plataforma de digitalit-
zació i automatització de la gestió de despeses de viatges d’em-
presa. En ser la primera aplicació d’aquestes característiques
homologada per l’Agència Tributar̀ia a tot l’estat, permet l’elimi-
nació del paper en moltes gestions empresarials lligades als
desplaçaments d’empresa.
Captio emprèn així la plantada de 66 arbres autòctons de la
ribera de l’Ebre, com són verns, al̀bers, freixes, oms, alocs i
tamarits. L’activitat, organitzada al Centre d’Interpretació del
Bosc de Ribera d’Aldover, es complementarà amb un taller de
construcció de caixes niu per a mallerengues. Els refugis servi-
ran perque ̀ aquests ocells nidifiquin a les cavitats dels arbres d’a-
quest bosc. Així, Captio col∙labora en la reforestació dels bos-
cos del tram mig del riu Ebre, una zona molt castigada per la
deforestació, així com per altres problemes com l’excesiu con-
trol del cabal del riu o la invasió d’espècies animals i vegetals
exòtiques. En acabar, els participants podran gaudir d’un aperi-
tiu a les instal.lacions del Centre d’Interpretacio,́ gentilesa de
Captio. Aquesta iniciativa tindra ̀ lloc demà dissabte 13 de juny a
partir de les 10h, i està oberta al públic de forma gratuïta.

El passat diumenge els veïns de l’Ametlla de Mar van mostrar
per 31è any la capacitat per fer catifes de flors que es con-
verteixen en autèntiques obres d’art efímer en motiu de la
celebració de Corpus. El Poble es va omplir de centenars de
passejants, improvisats fotògrafs atrets pel recorregut flora.

Actualitat

Captio organitza una plantada d’arbres a

Aldover per la recuperació del bosc de ribera
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CRAC de la setmana:  Xavi Reverté Reverté
“ELS NOSTRES JOVES, EL NOSTRE FUTUR”

Xavi Reverté Reverté, (Sant Carles de la
Ràpita, 1996)
«L'oli d'oliva, l'or de les nostres terres» 

Més Ebre: El passat mes d'abril el teu treball de
recerca «L'oli d'oliva, l'or de les nostres terres» va
ser editat i, a més a més, vas guanyar el segon
premi de la 3a edició IDECE (Institut per al desen-
volupament de les Comarques de l'Ebre).
Sorprès? 
Xavi Reverté: Quan vaig finalitzar el treball, vaig
creure que una forma de potenciar el tema de l’o-
livera era que fos reconegut d’alguna forma, per
aquest motiu vaig decidir presentar el treball al
concurs de l’Institut per al desenvolupament de
les comarques de l’Ebre. Però, si et sóc sincer,
no m’imaginava que pugues arribar a guanyar el
2n premi, i que mesos més tard fos publicat amb
llibre. Així que sí, molt sorprès d’aquest gran reco-
neixement tant del treball com de totes les perso-
nes que treballen dia a dia a les Terres de l’Ebre
per tirar endavant aquesta tradició.
ME: Un treball de recerca sobre l'olivera, l'oli d'o-
liva, per què?
XR: Sincerament, ho vaig tenir molt clar a l’hora
d’elegir el tema. Vaig decidir fer-ho sobre aquest
tema perquè els meus avis sempre han sigut
pagesos, i des de ben petit que els caps de set-
mana d’hivern, tota la família ens els passem a les
diverses terres que tenim, plegant olives. Per
això, vaig decidir que era un tema que anava amb
mi i era una bona forma de conèixer un ambient
on durant l’hivern dedico bastant temps.
ME:Quins beneficis té per a la salut l’extra verge
enfront de l’oli d’oliva? O millor dit, és suficient que
a l’etiqueta posi oli d’oliva per saber que tenim a
les mans un producte de primera qualitat? 
XR:Des del punt de vista nutricional tots dos olis
són iguals. Però, no acaba de ser del tot suficient
que posi oli d’oliva. Una cosa és l’oli d’oliva que
perd gran part dels aspectes sensorials en la
seva elaboració, i l’altra és el verge extra, el millor
podríem dir, perquè és el de més qualitat, i el que
conserva totes les propietats de l’oli.
ME: : Picual, arbequina, farga...A vegades és un
embolic triar un bon oli. ¿Algun consell?
XR: Cada tipus d’oli presenta unes característi-
ques, així que això va a gust del consumidor, per
exemple els olis de la farga són rics en aromes
secundàries, predomina una aroma a herba, o
pell de plàtan. És més equilibrat en dolçor, amar-
gor i picantor i és poc aspre. Però, independent-
ment de la varietat d’oliva, el millor és el verge
extra perquè és el de més qualitat, i el que con-

serva totes les propietats de l’oli. Però això no vol
dir que agradi a tothom.
ME: Sembla se que per una qüestió de desinfor-
mació, a Espanya només el 30% de l’oli d’oliva
que es consumeix és de màxima qualitat. 
XR: Sí, ja que molta gent es pensa que l’oli d’oli-
va, ja és de màxim qualitat, però no és així. L’oli
que de veritat conté la màxima qualitat és el que
porta el nom de “extra verge”.
ME:Estan els tastadors d’oli tan ben considerats
com els del vi?
XR:Des del meu punt de vista no, però crec que
és per una qüestió de desconeixença, ja que des
de sempre s’ha sentit parla dels tastadors de vins
i no dels d’oli, tot i que aquests últims han d’estar
molt ben qualificats per exercir la professió. Però,
potser pel simple fet que l’oli d’oliva ha començat
a tenir més reconeixement i interès pels experts
en aquests últims anys.
ME: Com se sap el moment més oportú per
collir les olives? I És obligatori podar l’olivera tots
els anys?
XR:Normalment l’època de collita sol ser durant
els mesos d’hivern. Però, l’oliva també es carac-
teritza per contenir aigua, així que hem d’esperar
el moment idoni en el que l’oliva conté el màxim
contingut d’oli. Així que com més deixem que
avanci el període de maduració, més oli aconse-
guim. Però, tampoc hem de deixar que el perío-
de de maduració passi dels seus límits, ja que lla-
vors és quan l’oli comença a fermentar i es fa
malbé. Així que el moment més oportú és quan
s’aconsegueix la màxima quantitat d’oli amb un
bon perfil aromàtic.

No, no és obligatori podar cada any. Però, sí que
és cert que per aconseguir una millor producció
va molt bé. Hi ha un any que hi ha molta oliva i un
altre en què no, per això, el més recomanable és
dividir les terres en dos parts, i un any podar una
part de la terra i l’altre any l’altra. Perquè d’aques-
ta forma un any produirà una part de la finca i l’al-
tra no, i així es pot alternar. D’aquesta forma sem-
pre es tindrà assegurada una part de la collita
amb unes oliveres ben esllemenades i amb una
bona producció, ja que haurà tingut un bon
desenvolupament.
ME: Quines propietats ambientals té l'olivera?
XR: El vent de mestral, els hiverns suaus, estius
càlids i secs, i uns terrenys que es troben a poca
alçada respecte al nivell del mar són elements
naturals que aporten singularitat a les nostres oli-
veres. Així que l’olivera és un cultiu propi del clima
mediterrani. Les propietats per a una bona pro-
ducció són la llum i l’aigua. La temperatura idònia
per al cultiu de l’olivera és entre 16ºC i 22ºC, però
l’arbre resisteix temperatures de fins a -7ºC i fins
més de 40ºC.
ME: Ha evolucionat la manera de «fer» oli?
XR: Moltíssim, de tot el referent a l’oli d’oliva, és
el que més ha evolucionat juntament amb els
estris de recol·lecta i producció. Explicat de forma
breu, antigament, l’oliva es xafava amb uns rodets
de pedra i premsant la pasta resultant en una
premsa hidràulica; actualment, entren les olives i
es netegen, es pesen, i es condueixen a moldre,
separant les diferents qualitats. Les mòlt un tritu-
rador, i s'extreu l'oli en un decantador centrífug.
ME: Quines són les propietats terapèutiques de
l'oli d'oliva?
XR: Són moltíssimes! Són moltes les civilitza-
cions que han usat l’oli d’oliva com a producte
curatiu o com a ús cosmètic. Consumir oli d’oliva
és més fàcil de digerir pel cos humà, ajuda a bai-
xar el nivell de colesterol i d’hipertensió, redueix
l’envelliment cel·lular, afavoreix el desenvolupa-
ment cerebral, evita diferents tipus de càncer
(principalment el de mama i el de colon). L’oli d’o-
liva verge protegeix els teixits davant d’aquestes
malalties. També ajuda les persones diabètiques
perquè redueix els nivells de glucosa plasmàtica i
a causa d’això també baixa la necessitat de sub-
ministrar insulina al cos. I com a curiositat, durant
l’embaràs, l’oli d’oliva és el millor regal que una
mare pot fer al seu fill, ja que afavoreix la forma-
ció dels òrgans i els ossos.
ME: L'ús de l'oli d'oliva en cosmètica...
XR: Pel que fa als usos cosmètics, s’usa en màs-
cares capil·lars, sabons, cremes i locions hidra-

tants, cremes per a les mans seques, per a des-
maquillar-se, per a les persones amb problemes
de debilitat d’ungles...
ME: Pel teu treball vas entrevista a Ferran Adrià.
Què me'n pots dir? 
XR:L’entrevista amb Ferran Adrià ha sigut una de
les experiències més satisfactòries d’aquest tre-
ball. Perquè no em podia imaginar que un simple
alumne de Batxillerat pugues arribar a entrevistar
a un cuiner que està reconegut a nivell internacio-
nal. Pel que fa a la seva entrevista, podria desta-
car que em va explicar que al seu restaurant El
Bulli «vam ser un dels primers restaurants a l’Estat
en utilitzar l’oli d’oliva verge extra en lloc de la man-
tega (abans als restaurants d’alta gastronomia
espanyols s’utilitzava mantega, seguint les pautes
de la gastronomia francesa)». Per a ell, la raó que
el portà a utilitzar l’oliva d’oliva fou que gustativa-
ment combina perfectament amb quasi tots els
ingredients, i que personalment li encanta.
ME: Xavi, ara què estàs fent?
XR:Actualment, estic al Campus Terres de l’Ebre
de la Universitat Rovira i Virgili, cursant el primer
curs del Grau d’Educació Primària per a poder
ser mestre. I relacionant-ho amb el treball, he anat
a dos col·legis (Escola Cinta Curto, de Tortosa i el
Col·legi Carles III, de la Ràpita) a realitzar xerrades
sobre el meu treball.
ME: Vius a la Ràpita, oi? Vinga, fes d'ambaixador
i digues perquè hauria de visitar-la?
XR: Sí, personalment per a mi la Ràpita és un
poble fantàstic. Primerament és un poble privile-
giat ja que per als que els agrada la platja poden
gaudir d’unes platges amb vistes al mar i relaxar-
se, i per als que prefereixen la muntanya també
poden anar-hi, sobretot a visitar la Foradada i
poder veure unes vistes fantàstiques i precioses
de tot el poble i del Delta de l’Ebre, un lloc on la
terra abraça el mar. Per als que els agrada des-
cobrir llocs nous, poden fer rutes amb bici pel
Delta, o amb la Golondrina per tota la badia... O
l’opció de sobrevolar el Delta amb avioneta. I per
als que els agrada més la cultura, tenim el Museu
del Mar o la llotja dels pescadors, una de les prin-
cipals activitats econòmiques i gastronòmiques
del poble. A més a més, d’altres edificis com ara
l’Església Nova, o la casa de Sebastià Juan Arbó,
un gran escriptor. Així que la Ràpita és un lloc per
passar-s’ho bé, divertir-se i relaxar-se. Inclús, tal
com vau posar en exclusiva al Més Ebre, Rubén
Cortada (Faruk, de la sèrie El Príncipe) ha elegit
Sant Carles de la Ràpita per desconnectar i gau-
dir de tots els privilegis que presenta el poble. 
ME: «touché!»

Isabel Carrasco



CF Vilalba. En peu i, d'esquerra a dreta: Enric (delegat), Miki, John, Rafel, Alberto, Ros, Musta, Vallespí, Garriga, Bernabé, Marto, Robert Avinyó (tècnic) i Ismael (president).
Ajupits i en el mateix ordre: Domi, Abdul, Japan, Ricard, Àlex Ribes, Gimenez i Joan Aregio. 
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L’Ascó continua ampliant
la seua llegenda. Diumenge
visitava el Nuevo las Gaunas
de Logronyo en l’anada de la
segona eliminatòria d’ascens
a la Segona B (1-1). 
L’equip no va estar sol. Un

centenar de seguidors d’As-
có van desplaçar-se fins a la

Rioja.
El partit no podia co-

mençar millor. Una bona ju-
gada de l’Ascó la va rematar
extraordinàriament Virgili.
Gran gol. Aquella mítica fra-
se radiofònica de «gol en las
Gaunas» s’estava produint i
era, molt aviat en el partit,

per un gol d’un equip ebrenc,
per un gol del nostre repre-
sentant: l’Ascó.
Amb el 0-1, els locals van

estar desubicats, tot al con-
trari que l’Ascó que va estar
ben posat i que va poder de-
cidir. No va ser així, i a la re-
presa, amb els locals amb

deu, va ser quan el Lo-
gronyès va tirar d’orgull,
quan va empatar i quan va
poder remuntar en temps
afegit. Chiné, que tornava,
va impedir-ho. Empat. Un
bon resultat, d’entrada, per a
la tornada diumenge a Ascó
(19.30h). 

«Gol en las Gaunas....»
DIUMENGE, 19.30 H, PARTIT DE TORNADA DE LA SEGONA RONDA. ASCENS A LA SEGONA B

L’Ascó s’avança en el marcador però cedeix un empat al camp del Logronyés. 1-1, bon resultat
Es una setmana històrica

per al barcelonisme. Segon
triplet i nou regnat mundial
per al club blau-i-grana que
recupera l’etiqueta de millor
equip del món. 
Dies d’euforia justificada i

de celebracions. I de record
a Kevin Roldan...el filtrador
de la gran festa d’aniversari
de ‘gomina’ Cristiano des-
prés del 4-0 al Calderon. Pi-
qué ho recordava i ho
agraia perquè després d’a-
quella incidència ‘va co-
mençar tot’... Tot i l’enrenou
que ha portat el tema, jo
crec que s’ha d’entendre el
context del comentari i el
moment. I la gràcia que
té...
Però ja que parlo del ‘fa-

mós’ Kevin Roldan, he de
recordar una columna de fa
tres mesos en la que indica-
va que el Madrid, després
d’un espantós ridicul contra
el Schalke en la tornada de
l’eliminatòria al Bernabeu,
havia de pendre decisions i
destituir llavors a Carlos An-

celotti, i no
esperar al
final de tem-
porada per
fer-ho. No
sóc Joaquin
Celma..., però es veia venir
el que ha acabat passant. I
ara, al final, ha arribat la
destitució, quan res es pot
fer. Aquella opinió, de fa
tres mesos, la vinculava al
CD Tortosa perquè en el
seu afany de pendre deci-
sions, jo creia que, si s’ha-
gués trobat en la situació
del Madrid en aquell instant,
hagués destituït a Ancelotti. 
Es va malinterpretar i

vaig rebre moltes crítiques
per aquest motiu. Però el
temps ha demostrat que la
meua intenció no era polè-
mica. Penso que hi ha mo-
ments en què s’han de pen-
dre decisions, i el Madrid
l’havia de pendre llavors. I
no hagués estat un error.
La diferència està en què el
Madrid s’hi jugava molt.  El
Tortosa, ja no.   

Ancelotti ha estat destituït

JOAQUIN CELMA, A LA PLANA 16, OFEREIX
L’ACTUALITAT INFORMATIVA DE LA NOSTRA

TERRITORIAL

LA REGIONAL AL DIA

J. i Maria i Alpicat empaten sense gols, en l’anada, a l’Aube

La tornada decidirà
PROMOCIÓ D’ASCENS A PRIMERA CATALANA

Jesús i Maria i Alpicat van empatar sense gols en el partit d’anada
de la promoció d’ascens a la Primera catalana. Un partit molt igualat,
molt tàctic que els visitants van saber llegir i que, amb molta aplica-
ció, van poder controlar, principalment a la segona meitat. El Jesús i
Maria no va estar bé, però va ser mèrit d’un gran rival, molt fort físi-
cament. Els lleidatans van tenir la seua ocasió a la primera part i el
Jesús i Maria la va crear al final (85’) amb una doble rematada d’Alber-
to Cuenca. Eren uns minuts en què jugava en deu per l’expulsió de
Raül Gonzalez. La tornada decidirà demà qui puja, al camp de l’Alpi-
cat. Dos equips amb números de campió però que han acabat se-
gons a la lliga. Un ascens d’Ascó i Pobla, a la Segona B, significaria
l’ascens d’Alpicat i Jesús i Maria. El Cambrils, per la seua part, per sal-
var-se del descens a Tercera, necessita que puge   el J. i Maria.

https://www.youtube.com/watch?v=XVS-

keoyxHHA&feature=youtu.be (enllaç partit)

Sergi Navarro no fitxarà
El Jesús i Maria va conversar amb Sergi Navarro per a ser el pro-

per entrenador, la temporada vinent. Segons Navarro, “el fitxatge es-
tava tancat, tot i que després ha sorgit un distanciament per un tema
esportiu en la composició del cos tècnic, amb el segon entrenador. A
partir d’aquí, el Jesús i Maria ha parlat amb un altre tècnic i jo, per la
meua part, ja descarto poder fitxar perquè penso que no s’ha actuat
bé i així ho he comunicat”. L’altre tècnic és Àngel Garcia que podria
acabar sent el proper entrenador, també en dependència de la cate-
goria en la que es jugui.

Demà dissabte, al camp de
l’Alpicat, es decidirà

l’ascens

19 h.

Va perdre 2-1, al camp de l’At Valls.

L’Ulldecona ha de remuntar
PROMOCIÓ D’ASCENS A SEGONA CATALANA

L’Ulldecona va perdre al camp de l’At Valls en el partit d’a-
nada de la promoció d’ascens a Segona catalana (2-1). El
partit es va complicar amb els dos gols del locals Jordi Lo-
pez. Els vallencs, amb el 2-0, van poder finiquitar amb dues
ocasions que va desfer Xavi, porter ulldeconenc.
A mesura que passaven els

minuts, l’Ulldecona va guanyar
metres i va tenir clares op-
cions, amb un penal que va
transformar Saul. Era el 2-1. En la
recta final, malestar ebrenc per un
gol anulat a Roberto, imatge de la
foto. Al final, 2-1. La tornada serà
diumenge a Ulldecona (18 h).  

Una acció del partit SD Logronyès-Ascó, a las Gaunas, diumenge
IRIS SOLÀ

Diumenge partit de
tornada.  L’Ulldecona va
lamentar un gol anulat al

88, a Valls (foto)

18 h.

«»
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Tot i que un escriu cada setmana de futbol, cada setmana m’emporto una sor-
presa. O també és possible que un servidor cada dia n’enten menys de futbol. La
bomba a la Rapitenca: el millor jugador d'aquest equip de la temporada, Àlex Bo-
rrull, deixa el club. I està al pòdi dels tres millors jugadors ebrencs, segons les pun-
tuacions que s’han fet i hem ofert cada setmana a Més Ebre.  S'han equivocat, tot
i que consti que la decisió de marxar és d’ell, perquè potser veu que no tindrà el
protagonisme que va tenir la temporada acabada. La  relació de Nando i Borrull és
cordial: "ho entenc fins a cert punt", em diu Borrull que té ofertes del Remolins-Bítem i Amposta. Un
jugador que fa pinya al vestidor. Espero que Nando no s'equivoqui com va fer amb Àngel que el va
deixar escapar al Remolins-Bítem i cap directiu del Tortosa el comprenia. Crec que Nando ha d'apro-
fitar el bo que hi ha en aquest club, pedrera i jugadors com Borull. No cal fitxar tanta gent. De vega-
des és millor confiar en el planter que amb els jugadors d'altres llocs. La llista de baixes són set.
Dues justificades: Ivan Pàez i Gerard Verge que són joves i volen jugar en categories superiors però
de les altres baixes, dues no són justificables. Una és la de Borrull, l'altra podria ser Jesús Ferreres.
Els joves Ivan Pàez i Gerard Verge emigren per triomfar. Ivan Pàez, amb 19 anys, agafa les maletes
ell sol i jugarà a Tercera divisió, a l'Albacete B. L’any passat, Damm i Llevant, es van interessar per
ell però no hi va haver acord econòmic.
El jugador senienc Gerard Verge i que milita a la Rapitenca és gairebé és jugador del Juvenil de

Nàstic que aquest any estarà entrenat per Beto, exmíster del Benicarlo, exjugador del Valls i que es
va dir que podia interessar al Tortosa. Sort Gerard, sort Ivan. Queda demostrat que apostar per la jo-
ventut sempre té premi. No tots els dies surten jugadors de la qualitat d'Ivan i Gerard però si no es
donen oportunitats no hi ha èxits. Al futbol ebrenc es perden molts jugadors amb gran futur perquè
no els donen oportunitats en la seva etapa de juvenil perquè formin part del primer equip. Garcia San-
juan ho va fer i Delfín també. Si tots els entrenadors d'aquestes comarques juguessin en l'onze inicial
amb dos o tres juvenils com a titulars, segur que sortirien més cracs. Segur que menys jugadors es
deixarien el futbol,   segur que haurien més espectadors als camps, familiars o amics d'aquests juga-
dors. La Rapitenca comença una nova etapa i si se’n van Pàez i Gerard, altres dos juvenils han de
ser titulars. No sé si pensa igual Nando com jo. Però jo ho tinc molt clar.
EL PATI DELS ENTRENADORS DE 3A CATALANA ESTÀ ENCÈS. Poques renovacions fins ara.

Només Toni a Aldeana, Lizaso a Móra la Nova, Rius a Flix, Cantó a Horta, Ruben a l’Ascó B i Paco
Muñoz a l’Olímpic. De moment, es dóna el cas que molts equips no estan definits els seus entrena-
dors, fins a 12 podrien tenir nou míster. El curiós que algun club està parlant fins amb quatre entre-
nadors. Hi hauran canvis a S. Bàrbara, l’Ametlla, la Sénia (potser Pau Cortiella), Godall, Campredó i
Perelló mentre a Corbera, Roquetenc, Vilalba no saben si seguiran, Roca, Subi o Robert. Fins ara, no-
més dos canvis, Jordi Vallés (Campredó) al Deltebre. Àlex Curto, nou míster del Batea. L'últim equip
que va entrenar del futbol amateur va ser el Móra la Nova, a més de la seva estada al futbol base
del Tortosa. Sort amic Àlex que té un llarg historial en molts equips ebrencs i a més ets una gran per-
sona, molt estimada. Cotaina té tres places per anar: Perelló, en cas que no continui Bartolí; Roque-
tenc, per si no segueix Subi, i S. Bàrbara on no continua Joan Subirats. Matisar que aquest entrena-
dor no cobrava ni un euro.
AMPOSTA, EL DUBTE DE BECERRA I TRES BAIXES SEGURES. L'equip de Teixidó tindrà tres

baixes i apunten que algunes d'elles podrien ser dels jugadors que es van fitxar d'altres equips. El
gran dubte és si Becerra segueix. Les postures fins fa uns quinze dies eren distants però comença
a haver-hi acostament.
TORTOSA QUANTS JUGADORS ARRIBESSIN DE TARRAGONA? No ho sé. El president no diu

ni pio. Figo, Granados, Iker Latre i Palau són els primers de la llista però no hi ha res oficial. Els juga-
dors de la plantilla del Tortosa em consta que no estan contents perquè no se’ls diu res del futur. Dels
sis millors jugadors puntuats en les nostres classificacions de regularitat, igual només continua un.
QUI SERÀ L’ENTRENADOR DEL JESÚS   I MARIA? Estigui a 1a. catalana o 2a. ja està decidit

qui serà el míster. Converses n’hi ha hagut amb dos; Sergio Navarro ha anunciat que no fitxarà. Que-
da l’opció d’Àngel Garcia. La setmana següent la gran decisió. 
ALCANAR, S’ACABA L'EQUIP DE LES ESTRELLES. Aquest divendres assemblea per decidir el

tercer president d'aquest club en menys de catorze mesos i de moment només hi ha un candidat.
Però és significatiu que jugadors José Romero, Ivan, Raul o Figo ja han deixat el club, a més de Ge-
nís que aquesta vegada sembla ser que és definitiu que plega. Gairebé amb seguretat el filial desa-
pareixerà de competició.
ELS CANDIDATS AL BANQUETA DE L'AMPOLLA SÓN? Jordi Rojas no segueix. El president Pa-

co, que és un expert en fitxar entrenadors, té dos a la llista. Els dos amb caràcter: Capera de l’Amet-
lla i el porter Chema, que ja va ser entrenador a l’Horta.   
JUANJO ROVIRA TENIA RAÓ. Vaig tenir una trobada amb ell a l'hotel Palace al mes de desem-

bre, a Madrid, i em va dir: "Luis Enrique m'agrada". Tenia raó Juanjo. Des de llavors, el Barça ho ha
guanyat tot. Si ara li truqués li preguntaria sobre el futur del Tortosa. Segur que tindria silenci per res-
posta. No em diria res.
FIGO O POVILL. Cada any un porter. Fa tres temporades, Forcadell i Selu. La passada, Povill, i

la propera Figo de l’Alcanar i amb residència a la zona de Tarragona. A Povill en la passada campan-
ya li van fer 1,25 gols per partit. A Figo 1,66. Podria entendre que es fitxés a Raül Jiménez. Mai ha-
gués hagut de marxar Selu i ara prenscendeixen de Povill perquè diuen que es tira del barco. Però
si ha estat i està lesionat?. Cada any un porter. Jo em quedo amb Povill, més barat i amb millors rà-
tios.
JESÚS   I MARIA I ASCO,  BUSCANT EL MIRACLE. Els dos van aconseguir en les promocions

un empat. El Jesús i Maria té a favor que cada gol que marcarà valdrà per dos. Però l’Alpicat va de-
mostrar que és un equip amb jugadors de molta alçada. L’Ascó, en els tres partits disputats de la
promoció, ha tingut gol. En els tres ha marcat. A Las Gaunas l’afició no va decebre. 100 aficionats
van acudir. El normal que passi un dels dos equip però els dos ho veig difícil.

Samba a la Rapitenca: se’n van Borrull, Ivan Pàez i Gerard

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

ATRACAMENT A VALLS A ULLDECONA. Van anular-li un gol legal amb el 2-1 a manca de dos mi-
nuts pel final. Segons els arbitres per fora de joc. L’àrbitre era de Segona catalana i els liniers de terce-
ra divisió (especific) i Primera catalana. L'arbitre viu de reus i l'arbitre designat per la tornada també serà
de Reus. És que no hi ha àrbitres a la nostra comarca?. 
LES TRES INCÒGNITES DEL GODALL. La primera és si ascendiran. Possibilitats un 10%; si segui-

ran competint a 3a catalana. Possibilitats un 40%. Si es retirararn de la competició i no jugaran a 4a ca-
talana. Possibilitats un 40. Desitjo el millor a aquest club que com tants altres, a la directiva són molts
pocs eefectius reals. 
CANVIS EN QUATRE EQUIPS DE TERCERA CATALANA. Perelló, La Sénia, Ametlla i Roquetenc

canvien o renoven directives. I la de l’Horta podria deixar-ho sino es fa gespa artificial. El futbol canvia
de directius i el difícil és trobar persones per dirigir els clubs d'aquestes comarques. Però encara n’hi
ha. A l’Ametlla, agafen la secció esportiva jugadors com Quintana o Dani Jerez. Han de parlar amb Ca-
pera però es diu que pot haver-hi interés també abm Jordi Roca. 
LA CAVA, NOMÉS UNA META: QUEDAR ENTRE ELS CINC PRIMERS. Un dels equips que tindrà

mes continuïtat de la plantila és el de Camarero. Només tindrà dues altes a més de Guillem que està en
el tercer any de juvenil. Una de les baixes importants va ser Joan Esteban ‘Xixo’ que ja va ser-ho a finals
de la passada temporada.
CAMARLES, HI HAURÀ MITJA REVOLUCIÓ. Es prepara un any interessant. L'equip de Bartolo va

pagar la novatada la passada temporada. Ara ja té la maduresa en la segona catalana. Hi haurà unes
cinc baixes. S'espera que renovi Adri que va ser el jugador determinant perquè l'equip essalvés i s'ha
fitxat un porter de segona catalana.
PERELLÓ, UN CLUB DEMOCRÀTIC. Un club, dins de la societat perelloneca, que inclou festes i fut-

bol. Em sorprèn el seu funcionament. Cada dos anys ha de canviar la junta perquè ho marquen els esta-
tuts. Els 900 socis d'aquesta entitat són del futbol i de les festes. Els membres de la junta són 12 socis
i es queden sis. I dels sis mes votat,s posteriorment, formen la junta que durant els dos següents anys re-
giran l’entitat. Els socis per entrar al futbol paguen 3 euros. Aquesta setmana hi ha eleccions i la futura ja
té aparaulat el nou entrenador. I dos fitxatges estrelles.
LES NÚVIES I ELS JUGADORS. No diré ni el nom ni quin equip és però des que ha fet núvia ha can-

viat. A molts partits no podia anar pels compromisos de la seva núvia. Total, deixarà el club en el que està.
Les dones manen... i ho faran sempre.
PARRA, UN MISTER COTITZAT. Amb aquest entrenador, des de fa una setmana, han contactat qua-

tre equips, un de segona catalana, dos de Tercera i un de quarta. Ell no confirma res però jo sé que és
així. Vaja, molts entrenadors els agradaria tenir tanta demanda.
AQUESTS SERAN ELS ENTRENADORS DE 2A CATALANA DE LA ZONA DE TARRAGONA. A

Valls, José López, ex míster del Torreforta; a Roda de Berà, Toni Chacon, que va estar fa dues tempora-
des al Tancat. A la Canonja va renovar José Mora. Racing Bonavista segueix Chacon. A la Riera,  José Fe-
rreros. Torreforta està en converses amb Kiko. At Valls, amb Foguet i a l’Hospitalet amb Julio Lasaosa.
NETEJA A 1A. CATALANA. Rapitenca, Reddis, Catllar i Torredembarrara canvien d'entrenador, Delfin,

Bofarull, Àngel Garcia i Alberto Izquierdo, tres d'ells per decisió pròpia, no continuen. Arriben Nando a la
Rapitenca i apunta Javi Robles al Torredembarra. Al Catllar, hi ha contactes amb Amorós. I també hi ha ru-
mors d’un interés amb Oruj i Rojas. Al Catllar han entrat un grup d'inversors per portar-lo a Tercera divisió.
ELS JUGADORS QUE VAN JUGAR TOTS ELS PARTITS VAN SER: Edgar (Camarles), Raül Teixidó

(Jesús i Maria), Kiko (Batea), Santi (Ulldecona) i Kevin (Godall). A tots felicitats per aquest rècord de jugar
els 34 partits com a titulars des del minut 1.
ENFANT TERRIBLE, MISTER ROBERT AVINYÓ. El Vilalba ja ha passat la tercera eliminatòria de la

Copa guanyant al Godall. Ara espera el Vilaseca. Es comenta que el seu tècinc està en la llista d’equips
de Tercera catalana. També diré que m'ha prohibit publicar coses privades de la seva vida sentimental.

EL FUTBOL TERRITORIAL AL DIA. AMB CELMA.

LES NÚVIES MÉS 
DESITJADES D’AQUEST

ESTIU SÓN:

Àngel, del Remolins-Bítem, Javier
Asin, del Tortosa, i Ferreres de la Rapi-
tenca, que encara no sé sap si se-
guirà. El club no s'ha pronunciat. La
cava, Jesús Catalònia, Remolins-Bí-
tem, Camarles i Amposta estan darre-
re d'aquests cracs. El godallenc Àngel
serà molt difícil retenir-lo. Javier Asín
té una meta molt important: casar-se.
Data: 11 de juliol. Però està al mercat.
Jesús Ferreres serà, un altre estiu,  el
jugador amb més ofertes.

Top secret
-¿Quin jugador de les Terres de l’Ebre

va tenir una oferta d’un equip xinès? 

-¿Quin equip de les Terres de l’Ebre els
va dir als seus jugadors, després del da-
rrer partit de la temporada, que si el dia
20 ‘no contactem amb vosaltes, us poa-
deu considerar baixa del club i podeu
buscar equip? 
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JUGADOR Punts PJ Gols

Jan Esteller
Romero
Josep Forcadell
Raul Vates
Ivan Diaz
Chimeno
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
Figo
Genís Valls
Edu Aguilar
David Blanco
Xavi Molas
Moisés Muñoz
Dani Matamoros
Joan Martínez
Marc Chillida

54
54
54
54
41
40
35
35
23
20
18
12
12
10
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

32
24
22
32
32
19
24
29
29
33
15
17
14
5

10
15
5

3
25

7
4
9

12
1

3

1

1

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc. Anàlisi per equips (2)
Nota: PJ són partits jugats de titular

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Maikel 
Manel Sol
Paco Casas
Xavi Callau
Sergio Ruiz
Chema Esteban
Cristian Regolf
José Roldan
Robert Cabrera
Marc Perelló
Aitor Arasa
Albert Sánchez
Domènech
Edgar Pasto
Enric Safont
Joan Costes
Marc Batalla

85
63
56
38
30
29
28
22
20
19
18
18
16
15
8
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

29
26
30
26
15
14
23
16
24
27
18
9
5

27
21
2

11

2
3
3

6

15
3
5
2

4
1

1

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Gerard Fresquet
Francesc
Samu Garcia
Felipe 
Abraham 
Adri Alonso
Quim Esteban
Leo Sosa
Joseph Ongola
Juanjo Centelles
Marc Prades
Paul Sabin
Micael Dieguez
Carlos Solé

116
99
38
31
30
24
22
19
19
19
17
14
12
12
10
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

29
31
34
23
30
28
15
12
4

17
13
29
18
15
16
11
11

4

14
2
2
5
2

1
6

1
1

3
1

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Jaume Pedra
Enric Ferré
Marc Casanova
Manu Sosa
Jordi Porres
Marc Toledo
Sergi Callau
Marc Mars
Miquel Mola
Oriol Bertomeu
Arnau Pedreny
Albert Queral
Pep Lucas
Javier Chacon
Carlos Curto
Robert López
Nicola 

86
75
39
38
37
35
33
29
24
24
21
20
17
13
6
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

30
29
16
24
29
30
13
29
19
25
12
20
20
15
14
11
5

1

10
1
1

2

6
1

2

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Dani Iniesta
Toni Ondozabal
Isaac Casanova
Sergi Escoda
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
David Cosido
Fran Reolid
Eugeni 
Marti Panisello
Aleix Robert
Juanjo Rovira
David Ibañez
Nacho Orozco
Pau Diez
Jordi Tomàs
Ivan Cornejo

58
55
51
47
34
34
33
31
29
23
22
17
16
15
15
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

31
33
21
32
24
31
17
31
25
14
9

27
14
5

17
12

5
11

2

8
1

5
2
9

4

1

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Manolo Puig
Cristian Ventura
Moha
David Vilanova
Alfonso Povill
Aleix Salvadó
Pau Valmanya
Albert Arnau
Pere Bosqued
Carles Dàker
Javier Asin
David Monge
Josep Vilanova
Foaud
Joel Forné
Gerard Estrella
Arnau Beltran

48
47
39
35
32
31
30
25
24
21
20
19
18
17
14
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

32
26
22
17
25
27
14
8
6

14
28
26
28
19
28
19
10

3
7
2

6
1
4

5
23

11
1
3

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Alex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Miguel Cana
Joan Labernia
Carlos Querol
Jaume Lletí
Marc Lleixà
Robert Altadill
Aleix Royo
Brian Prats
Jordi Sanz

84
73
69
51
50
26
19
16
15
13
12
9
9
8
6
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

34
31
29
33
25
25
18
6

27
23
27
24
10
7
1

27

19
2

19
2
9
1
4
2
1
5

5
3
2

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Davide Bisegilie
Yassine
Santi  Sancho
Dani Bandau
Joaquin Martí
Roberto 
Ivan Abat
Oriol Grau
Damià Lluch
Aleix Tortajada
Saül Lopez
Xavi Reverter
Pau Castro
Ramon Queralt
Ruben  Subirats
Josep Millan

72
69
58
45
45
45
37
33
30
25
21
16
9
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

31
31
34
25
26
14
24
29
25
13
22
20
19

9

1
6

28
2

12
4

8
9

1

1

Nº

AMPOLLA

CAMARLES DELTEBRE

J. CATALÒNIA TORTOSA

ULLDECONA

ALCANAR

GODALL
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JUGADOR Punts PJ Gols

Yuri
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Raul Carrasco
Joan Mani
Andreu Peral
Joan Porta
Andreu 
Edu Usall
Oleguer 
Joel Calvillo
Albert Saltor
Giorgi
Abel Tarragó
Jordi Llorenç
Pol Vega 
Oscar Casals

112
93
45
40
37
34
23
19
19
17
16
12
11
8
8
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

26
30
28
31
19
22
24
27
13
24
22
16
7

31
30
2

7
12
3
5
1

11

1
14
4

4

1

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc. Anàlisi per equips (2)

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Manel Llambrich
Fran Corella
Joel Rios
Albert Monforte
David Moya
Moha Karkach
Salva Gómez
Sergi Auré
Josep Reverté
Joan Rallo
Ignasi Cugat
Adrià Sánchez
Oscar Insa
Josep Uliaque
Lluc Pepiol
Aleix Calvet
Floren Alegre

85
63
56
38
30
29
28
22
20
19
18
18
16
15
8
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

33
30
30
24
24
19
28
29
26
10
16
29
19
12
9
6
1

5
1
5

11
6

22
1
3
4
1
3
7

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Kiko
Agustí Fornós
Jordi Vilanova
Eloi Almestoy
Miguel Adrià
Enric Sunyé
Abel Maijo
Cristian Vallés
Joan Aubanell
Jordi Vilanova
Aleix Muñoz
Adrià Suñer
Jordi Calvo
Enric Amado
Arnau Cugat
Joan Galende
Didac Gil

97
71
68
61
37
29
27
27
27
17
11
9
9
8
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

34
33
30
32
32
27
20
29
3

28
22
28
5
6
7

11
2

2
37
4

2
8

10

1
2

3

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Oscar Gilabert
Ahmed Abou
Lachem Oudadi
Toni Calafat
Oscar Colat
Bernat 
Enrique Cornejo
Robert Costa
Marc Gonzalez
Jordi Julià
Marc Miravete
Oriol Saladié
Manu Rodero
Jaume Vela
José Gallego
Josep Blanch
Albert Saladié

86
64
59
53
45
36
33
31
25
23
14
12
10
6
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

32
25
30
25
22
27
26
23
21
23
24
16
25
10
10
8

10

6
21

1
10
2
1
4
9

1

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Cristian Diaz
Marc Alegre
Aleix Chavarria
Ivan Arasa
Llorenc Castell
David Cid
Josep Otero
Sthefane
Jordi Valls
Robert Pujol
Ramon Castells
Ferran Forne
Gerard Amare
Albert Gordo
Jesus Barbera
Xavi Lucero
Marti Farreny

65
52
45
36
36
35
34
32
25
23
19
18
14
13
13
13
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

28
17
33
22
13
26
30
19
27
19
27
21
4

16

20
4

15
11
3
4
3
2

1
1

2
5
5
9

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Arlos Gilabert
Nico Aguiar
De La Torre
Ximo Marti
Adelasiz
Jordi Roda
Jose Mulet
Xavier Arasa
Xavi Pastor
Francesc Millan
Raul Gisbert
Agusti Marti
Edgar Esbri
Dani Porcar
Jose M. Pio
Luis 
Joan Canalda

94
79
66
46
42
31
21
15
13
13
13
11
11
11
9
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

33
28
28
28
23
24
16
24
23
17
10
1

14
3

30
10
11

13
34
16

1

4

2

1
1

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Vicent Brull
David Pena
Magí Andreu
Marc Andreu
Jordi Mohedano
Robert Sanchez
David Flox
Marc Marti
Ramon Grau
Jordi Gilabert
Cristian 
Carlos Pallarés
Arnau Pallarés
Sergi Segarra
Eric Brull
Oriol Cid
Rafel Fandos

81
72
66
38
36
29
16
12
12
10
9
8
7
3
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

26
30
33
32
17
22
29
6

21
24
3
3

25
5

17

27

1

19

6
2
3
1
4

2

3

1

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Amado Clotet
Manu 
Quim Bonet
Aitor  Fuster
Didac  Prades
Fèlix Gómez
Jordi Tolosa
Marc Fonollosa
Jordi Garcia
Ivan Garcia
Xavi Pomada
Ramon Ibañez
Pau Muñoz
Ramon 
Andreu 
Isaac
Jordi Escubedo

66
56
40
38
34
30
27
24
20
18
14
13
11
9
7
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

32
28
32
15
22
26
12
20
12
22
28
21
23
12
6
5

-----

18
1

1
6
5
1

7
1

12
9
1

1

Nº

Nota: PJ són partits jugats de titular

FLIX ALDEANA

BATEA CORBERA

ROQUETENC S. BÀRBARA

PERELLÓ LA SÉNIA
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Un rodamón del futbol,   
un jugador amb entrega i
punt d'honor durant els
90 minuts. Va arribar a
fitxar pel Barça però no
es va adaptar. Era molt
jove. Va tornar a casa i
es va convertir en un
jugador cotitzat per a
qualsevol equip que volia
ascendir a segona cata-
lana. I ha viscut 4 ascen-
sos. És un enamorat del
futbol però ara el seu
gran amor és Miriam i la
seva filla acabada de
néixer: Leihah. Jugador
amb caràcter, d'ofici
golejador, bromista i
col·leccionista de targe-
tes grogues amb els
àrbitres. També ha deci-
dit plegar del futbol. Quin
millor homenatge que
una entrevista a Més
Ebre, la casa del nostre
futbol. 

Pregunta: Vas nèixer a
Barcelona.
Resposta: El meu pare arri-
ba d'Andalússia a
Barcelona. Allí coneix a la
meva mare i per motius de
treball es traslladen a
Amposta.
P: Has estat ‘faldiller’?
R: Una mica però quan he
conegut a la meva dona
Miriam, la meva vida ha can-
viat. I, a més, és molt crítica
després del partit i m’ha
aconsellat sobre el que
havia de fer o no en segons
quines jugades. 

P: Comences al futbol base
de l'Amposta però la teva
vida dóna un gir quan fitxes
pel Barça.
R: El meu tio Jordi Notari
entrenava al Sant Gabriel de
Barcelona i com ell sabia
que era un jugador que de
petit despuntava, em va
portar a la Masia. Pensa
que un any vaig marcar 70
gols i contra el Aldeana, en
un partit, en vaig fer 12.
Vaig estar un any a la Masia
però no em vaig adaptar. Jo
era molt familiar, els meus
pares treballaven i no
podien venir a veure molt
sovint, estava molt sol i no
vaig aguantar la pressió. 
P: Hi havia molta molta dis-
ciplina?
R: Un cop vaig fer una
entrada a un jugador i em
vaig encara amb ell.  Vaig
estar cinc setmanes sense
entrenar, castigat. Hi havia
molta disciplina, tot i que
també tinc una anècdota
curiosa. Un aficionat em
pagava 50.000 pts. per gol

si marcava contra el
Madrid, perdíem 1-2 i vam
guanyar 3-2. Vaig marcar
dos gols.
P: Seria bo que quan es
mostrés una targeta verme-
lla, la sanció fora de 20 par-
tits. Igual el futbol canviaria
a millor?
R: Segur però Pepe del
Madrid no podria jugar..
P: Tu ets un jugador molt
noble?
R: Jo sempre vaig a la pilo-
ta, sóc de joc net, només
busco a la pilota. Amb els
defenses em porto molt bé
i sóc molt amic d'ells. Jo
sóc un jugador de punt d'ho-
nor i orgull.
P: Un marcatge dur.
R: Albert Torres de Jesús i
Maria. Noble. Xoquem però
quan un dels dos cau, l'altre
li dóna la mà. Molt noble.
P: Però hi ha espectadors
amb els que no et portes
molt bé..
R: A mi m’insulten molt pels
camps però recordo una
frase del millor entrenador
que he tingut, Valmanya, al
futbol base de l’Amposta:
"Cornejo, que es parli de tu
és bo per bé i per mal, sinó
es parla és que has acabat
com a jugador”.
P: Un cop la vas ‘liar’ contra
el Batea.
R: Jugàvem a Corbera,
però hi havien més especta-
dors de Batea. I un grup d’a-
quests, va venir a insultar-
me i a mesura que avança-
va el partit, m’insultaven
més. Cada vegada mes, les
clàssiques paraules, ets un
fill de p... i també "tonto,
tonto". No m'ho vaig pensar
dues vegades, em vaig bai-
xar els pantalons i els vaig
ensenyar el cul. Perdíem 0-
1 i com Déu està sempre, i
el 80 vaig empatar jo....en
qualsevol cas, després vaig
demanar disculpes.
P: Anem una altra vegada a
la teva història. Deixes la
Masia i tornes a l'Amposta.
R: Jo encara era juvenil de
primer any però el míster de
l'Amposta Tarrazona m’inco-
pora al primer equip. Allí
estic amb Ximeno. Amb
l'Amposta vaig marcar 18
gols, a 1a. regional. I allí
vaig estar quatre anys. Vaig
fitxar per l’Ampolla i vam
aconseguir el segon lloc
però perdem la promoció
amb l'Olimpic Can Fatjó, a la
prórroga, gol d’or.
P: I comença el periple per
molts equips de tercera
catalana...
R: Jo es podria dir que era
la núvia desitjada d’equips

que volien ascendir a sego-
na catalana i volien pujar. El
meu pare em deia: "de
vegades, per fer un pas
endavant cal fer-ne un enre-
re". Vaig fitxar pel Sant
Jaume d'Enveja; vaig estar
dues temporades. A la
segona, ascendim. El
Perelló, l’any següent, m'o-
fereix el doble, es va fer fins
a una petita presentació i un
jugador va dir: "Quique, hem
hagut de vendre la campana
de l'església per poder
pagar-te". Vam pujar a
Primera regional. Un any
més tard, fitxo per l’Alcanar
però com a La Sénia tenen
la baixa de crac de l'equip,
Labèrnia, em fitxa però vaig
acabar la temporada al
Jesús i Maria. Després fitxo
pel Deltebre. Vaig estar
dues campanyes i en la pri-
mera els últims partits els
jugo al Vinaròs on marco 10
gols. Després vaig al
Camarles i estic dues tem-
porades i mitja, passo un
moment baix a nivell emo-
cional i estic sis mesos
sense jugar. Jordi Roca, que
era mister del Santa
Barbara i que per a mi és un
amic, em fitxa. Estic dues
campanyes i mitja i amb ell
me'n vaig al Corbera on ja
porto tres campanyes..

P: Ets l'home dels ascen-
sos.
R: Vaig ascendir amb el
Sant Jaume, Perelló,
Deltebre i el Corbera. 
P: Tens un germà jugant a
futbol, Ivan.
R: Vaig jugar amb ell al
Camarles i al Deltebre, és
jove, té 29 anys i juga al
Pinell.  

P: T'agradaria ser entrena-
dor?
R: Si i no. Penso que no
podria ser entrenador per-
què tinc molt de caràcter; a
mi em protestava un juga-
dor i l’enviaria a la dutxa i
molts jugadors no jugarien
al següent partit. Per entre-
nadar de vegades s'ha de
ser una mica cabró perquè
al vestidor hi ha 20 juga-
dors, amb el seu ego. Un
mister que vaig tenir a
Amposta, Rubiales, ho era i
no en deixava passar ni una.
Però això en el futbol regio-
nal no és fàcil i admeto que
s’ha de tenir mà esquerra i
paciència.  
P: Et veig una mica trist.
R: Tinc 35 anys i veig que
se m'acaba el món del fut-
quan és la meua passió.
Són trenta anys jugant. Igual
ara jugo amb els veterans i
és que no deixaré de jugar

fins que vagi amb crosses.
A mi m’agrada jugar amb
pressió al màxim i sempre
motivat fins que pita l'àrbitre
el final de partit. Jo si fos
entrenador seria Simeone
de l’At Madrid. Jo de jove
em semblava per la manera
de jugar a Ronaldo, ràpid i
amb definició.  
P: Què és el que t’ha apor-
tat més el futbol?
R: A guanyar-me el respec-
te de la gent perquè sempre
he estat un gladadior. I a
conèixer molta gent i fer
amistats per tota la vida
com Xavi Verdiell o Fidel,
entre molts altres.
P: Per què el nens els agra-
da de petits una pilota?
R: La porten a l'ADN incor-
porada.
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: Que la segona groga no
fos de sanció d'un partit. 
P: Què sents quan perds?
R: Fa anys ho portava molt
malament. Però vaig can-
viar de xip. Per a mi quan
l'àrbitre xiula el final del par-
tit tot s’acaba. ¿Per què he
d'arribar a casa disgustat
amb la meva dona Miriam?
Quina culpa en té ella i la
família? Els jugadors de pri-
mera divisió no se'n van de
marxa després d'un partit?

Perquè posar males cares i
dolentes contestacions en
arribar a la teva casa. Ja no
val la pena. 
P: Passen moltes coses en
els descansos?
R: Vaig tenir un entrenador-
que en els descansos si
guanyàvem tot molt bé però
si perdíem pegava xuts a
les garrafes d'aigua.
P: Et cuides per ser jugador
de futbol?
R: No he fumat i no bec
alcohol, únicament una
mica de ví en algun sopar
de compromís. Res més.
P: Fas l'amor abans del
partit?
R: (riu) Només et diré que
allibera tensions... 
P: Quantes vegades t'han
expulsat?
R: Molt poques, quatre o
cinc. Però en targetes el
meu amic Fidel i jo eren els
‘reis’ de les targetes gro-
gues. Quan jugàvem a
Santa Bàrbara ens treien
fins a seixanta grogues a la
temporada. Com ens les
descomptaven del que ens
pagaven gairebé algun mes
havíem de posar diners
nosaltres de la nostra butxa-
ca, jeje.
P: Per què protesteu sinó
s'aconsegueix res?
R: En un camp de futbol les
pulsacions van a 200% i la
boca a 3000...
P: Per què el jugador és
egoista?
R: La persona en si ho és i
quan està en un camp es
multiplica.
P: Un millor àrbitre curiós?
R: ‘Carajillo’ el cridàvem per-
què se’n prenia un abans de
començar els partits.
P: Entens als àrbitres?
R: Molt. Té a 22 jugadors
en contra, entrenadors,
públic, caldria fer un monu-
ment a cadascun. Passa a
la vida diària dels polícies.
Són els dolents, però sinó
hagués polícia, ens matarí-
em. Una vegada un àrbitre
per un gol que vaig fer, es
va ajupir i amb el cap em va
dir: "Chapeau Cornejo".

By: Joaquin Celma

XX
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AVUI: QUIQUE CORNEJO

PROPERA SETMANA: 
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9 «El sexe, abans d’un partit, allibera tensions»
UN MATRIX DEL FUTBOL EBRENC
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El dissabte 30 de maig, el diu-
menge 7 de juny, el diumenge 14
de juny i el dissabte 20 de juny a
l’Aldea es disputarà el 2on Tor-
neig de Futbol Base UE Aldeana.
El Torneig es realitzarà en les

categories d’aleví, infantil, benja-
mí i prebenjamí, hi hauran trofeus
per al 1er, 2on i 3er classificat, al
màxim golejador, al millor porter
i a la millor afició i també compta-
ran amb la presència del jugador
Ebrenc de 1a. divisió Edu Albacar
a l’entrega de premis d’un dels
tornejos. La UE Aldeana a posta
pel futbol base amb un torneig
estiuenc que es consolida a les
Terres de l’Ebre. Diumenge, nova
cita a l’estadi la Unió. 

Com cada any, la Federació
Catalana de Futbol retra ̀ un ho-
menatge a tots els equips cam-
pions de lliga en totes les cate-
gories mitjançant la celebració
de la Nit dels Campions. En total
se celebraran 13 Nits arreu del
país que, com cada any, serviran
per homenatjar als prop de 700
campions de lliga.
La Nit dels Campions de Te-

rres de l’Ebre tindra ̀ lloc al Centre
Cívic de Ferreries de Tortosa a
les 20, divendres dia 19. Durant
aquesta Nit es fara ̀ entrega dels
trofeus de campions als 13
equips ebrencs que ho han estat.

El dissabte dia 6, a Bítem, es va celebrar un torneig aleví que va guanyar el Catalònia, sent subcampió
el Futur Castelló. Tercer: C.F. VALLDEROURES; Quart: U.E. R-BÍTEM; Cinquè: U.E. CAMPREDÓ. Millor Juga-
dor:  GUILLEM SUBIRATS AGUILÓ (U.E. Campredó); Millor Porter:     VÍCTOR HANUSKA VALLÉS    (UE Re-
molins-Bitem). El diumenge, es va jugar en categoria infantil: Campió: C.D. TORTOSA; Subcampió: C.F. CA-
NONJA; Tercer: C.F. AMPOSTA; Quart: U.E.
R-BÍTEM: Cinquè: EBRE ESCOLA ESPORTIVA. Mi-
llor Jugador Torneig:  Albert Albacar  (C.D. Torto-
sa): Millor Porter: ADRIÀ PRIETO GARRIT (UE Re-
molins-Bitem).
FEMENÍ DISSABTE 13 DE JUNY 2015:
Equips participants: C.F. LA FLORESTA; C.F.

FORTÍ VINARÓS; ESCOLA DE FUTBOL DELTA DE
L'EBRE; U.E. ALDEANA; C.F. GINESTAR; U.E.
JESÚS I MARIA I U.E. REMOLINS-BÍTEM.

Torneig UE
Aldeana

DIUMENGE

Aquest dissabte 13 de juny a l'Estadi
Municipal Josep Otero tindrà lloc per
segon any consecutiu el Torneig Solidari
que organitza el club de futbol Ebre
Escola Esportiva. Un any més posa en
marxa aquesta iniciativa amb l'objectiu
de recollir roba esportiva, i també mate-
rial escolar, per als col·lectius més desa-
favorits.
En aquest torneig hi participaran un total
de 16 equips de futbol de categoria aleví
entre els quals es troben el València C.F,
el Vila-Real C.F, el Gimnàstic de
Tarragona i el Real Saragossa a banda
dels equips locals. Durant la jornada
esportiva, que s'efectuarà des de les 10
hores fins a les 18.30 hores, s'habilitaran
dos punts de recollida dintre del recinte
per poder dipositar les bosses amb
material escolar o roba esportiva.
Aquesta iniciativa contempla dues ves-
sants: l'educativa, per ensenyar als
infants a compartir, i la sol·lidària per
cobrir les necessitats dels qui més falta
tenen.
Aquest any la recol·lecta es destinarà al
programa Xarxa 6-16, format per
l'Ajuntament de Tortosa i altres entitats
del municipi, que realitza actuacions conjuntes i de treball en xarxa, adreçades a infants i joves de 6
a 16 anys i les seves famílies, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social i amb una
situació socioeconòmica precària. 
Josep Garcia, president de l'Ebre Escola ha expressat el seu agraïment a "l'ajuda que han facilitat els
diferents espònsors del torneig per poder fer-lo possible" i ha remarcat "la participació de Creu Roja
per ajudar un any més durant la jornada esportiva". El II Torneig Solidari també  compta amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, el Consell Comarcal o la Diputació de Tarragona entre
altres. 

II Torneig Solidari per donar suport a infants 

i adolescents en risc d'exclusió

ORGANITZAT PER L’EBRE ESCOLA, DEMÀ DISABTEDEMÀ DISSABTE

Festa final de temporada CD Roquetenc

Demà dissabte dia 13 tindrà
lloc a l’Estadi Municipal de
Roquetes la festa final de tem-
porada del Club Deportiu
Roquetenc. La festa
començarà a les 18 hores amb
la desfilada de tots els equips
del club, seguidament els joves
del futbol base podran jugar
amb els integrants del primer
equip i del filial, i també hi haurà
partidets entre els pares i els
entrenadors. Hi haurà atrac-
cions unflables i futbolins per-
què grans i petits puguen gau-
dir i finalment es farà un berenar sopar per a tots els assistents,
i la jornada acabarà amb música i sortejos fins la matinada.

1r Torneig EMD Bítem
CAP DE SETMANA PASSAT. DEMÀ DISSABTE SERÀ EN CATEGORIA FEMENINA

El Vilalba va superar el Godall (1-0) en la tercera eliminatòria de la
Copa Catalunya. Un partit igualat en el que la major insitència dels
locals va acabar comportant premi avançada la represa quan Àlex
Ribes va fer l’1-0. 
El Godall, amb baixes, no va poder reaccionar. El Vilalba va defen-
sar bé el resultat. Ara, els de Robert Avinyó esperen el campió de
Segona, el Vilaseca.

El Vilalba fa més història
VA GUANYAR EL GODALL. I ARA PEL VILASECA

Aquest passat cap de setmana 6 i 7 de juny va tenir lloc al Pavelló de Ferreries de Tortosa la fase
d'ascens dels quatre millors equips de Primera Catalana sènior femení. Només tres equips tenien l'op-
ció d'aconseguir la plaça a la categoria superior, Lliga Catalana. Cardedeu, Sarrià de Ter i CE Tortosa
van assolir l’ascens. En el partit de diumenge per decidir el 3r i 4t lloc i, per tant, qui era el tercer
equip que pujava, el Tortosa va guanyar el Perelló. Les perellonenques, encara que havien guanyat
les tortosines certes vegades durant la temporada, no van poder agafar-les al marcador i van aca-
bar cedint. Van lamentar sobre tot, decisions arbitrals determinants, principalment en el partit de dis-
sabte. De totes formes, destacar la històrica temporada i el mèrit que té per al CH Perelló. 

Top-4 handbol
HANDBOL

Nit dels
Campions,
divendres 19

L'atleta del Trail Roquetes Albert
Giné iniciarà dissabte a la matinada
un repte solidari que té per objectiu
organitzar la festa d'aniversari més
gran per a Marc, jove que farà 3
anys el dia 27 i que ha tingut força
per superar dificultats de salut. Al-
bert, en 15 dies, recorrera ̀ els
1.000 km del GR des de Fontibre a
la desembocadura, esperant sumar
regals per al jove Marc.

El nou repte
d’Albert Giné
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Tonyina amb ceba confitada

TONYINA

El pescador. Joaquin Sorolla 

La tonyina és un dels peixos més nutritius que podem trobar. Com a peix blau
ens aporta uns beneficis que la fan molt recomanable. Àcids grassos insaturats
omega 3, que ens ajuden a regular el colesterol i evitar els coàguls sanguinis.
També conté altres tipus d’àcids grassos insaturats que són essencials per l’or-
ganisme humà. Proteïna d’alt valor biològic. La proteïna d’alt valor biològic és
aquella que conté més quantitat d’aminoàcids essencials. Amb uns valors entre
un 18% i un 24% és el peix que més proteïna ens aporta! També és rica en vita-
mina A, que ajuda a mantenir la vista en bones condicions, i vitamina D, que ens
ajuda a absorbir millor el calci dels aliments. Pel que fa a minerals, destaquen
el fòsfor, que regula l'activitat muscular, el magnesi, que millora el sistema
immunitari, i el ferro, necessari per a la formació de la sang. N'han de menjar
amb moderació aquelles persones que tinguin problemes de gota o àcid úric.

La tonyina és un peix molt segur pel que fa a contaminacions, però alhora perd
les seves millors propietats molt ràpid per tant, ens l’hem de menjar el mateix
dia o si no congelar-la igual com fem amb les bones gambes. Seguim unes peti-
tes instruccions de conservació per degustar-la sempre en les millors condi-
cions:
- Si no l’has de menjar el mateix dia, només d’arribar a casa embolica-la amb
paper film i posa-la al congelador i menja-la abans de 15 dies.
- Per a descongelar-la el millor procediment és submergir-la en aigua freda amb
sal (2 cullerades soperes de sal per un litre d’aigua) a fora de la nevera. No la
hi deixis massa estona però, el just perquè es descongeli. Amb la sal, la tonyi-
na no quedarà aigualida.
- Si és per un consum proper, caldrà guardar-la sencera embolicada amb paper
film o paper d’alumini i refrigerada a 4ºC. Com més grossos siguin els talls més
es conservarà.
- Si vols fer-ho molt bé, demana unes quantes fulles de paper encerat a la teva
carnisseria i embolica la tonyina amb elles.
- A vegades la tonyina agafa una mica de color marró en poques hores, no hi
pateixis, és normal. Però això vol dir que te l’has de menjar si la vols gaudir com
cal. 

INGREDIENTS:

• 4 talls de tonyina (d'uns 125 g cadascun)
• 400 ml de vi ranci
• 30 g de sucre morè
• 3 cebes grosses
• Oli d'oliva
• Sal
• Pebre negre 
• Mantega

PREPARACiÓ:
• Primer fem la ceba confitada. La pelem i la tallem
en anelles i la posem a confitar a foc lent amb una
mica de mantega i oli. Un cop tingui un color to-

rrat, la retirem.
• Per fer la salsa de vi ranci deixem reduir els 400
ml de vi ranci amb els 30 g de sucre morè fins que
agafi una textura melosa.
• Finalment, empebrem la tonyina i la fem volta i
volta a la planxa a foc molt fort amb un raig d'oli
d'oliva (ha de quedar crueta). La salem amb sal
Maldon.

MUNTATGE DEL PLAT
• Estenem la ceba confitada al centre del plat, a
sobre hi col·loquem la tonyina i ho salsem amb la
salsa de vi ranci. 

Bon profit!

Maridatge

Vi Blanc Fermentat en Bota o Criança Temperatura 12º
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per intensitat de pluja 

Estat del cel
Durant la matinada minvarà la nuvolositat d'oest a est, tot i que el cel que-
darà entre poc i mig ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors, creixe-
ran nuvolades i el cel quedarà mig o molt ennuvolat, i localment cobert,
sobretot a l'interior.

Precipitacions
De matinada se n'esperen entre febles i moderades a la meitat est del país.
A partir de mig matí s'esperen xàfecs a qualsevol punt, tot i que seran més
probables al Prepirineu i al prelitoral. Aniran acompanyats de tempesta i
localment de calamarsa. Seran d'intensitat moderada, tot i que localment
seran fortes. Les quantitats acumulades seran poc abundants o abundants.

Temperatures
Tant les mínimes com les màximes seran semblants o lleugerament més
altes. Les mínimes oscil·laran entre els 7 i 12 ºC al Pirineu, entre els 11 i 16
ºC al Prepirineu, entre els 14 i 19 ºC a la depressió Central i al prelitoral, i
entre els 17 i 22 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre els 20 i 25 ºC
al Pirineu i entre els 26 i 31 ºC a la resta del país, si bé seran puntualment
més altes a Ponent i a l'extrem nord-est.

Visibilitat
Entre bona i regular en conjunt, si bé en moments de xàfec serà regular o
dolenta.

Vent
De matinada el vent bufarà fluix i de direcció variable. Al llarg del matí s'im-
posarà el vent entre fluix i moderat de component sud i oest a l'interior i entre
fluix i moderat amb algunes ratxes fortes de component sud al litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLATL

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 19°

Farmàcies de guàrdia.

Matilde Queralt - Montserrat Queralt

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

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

Aguilar Gil, Montserrat

Generalitat, 56  (Tortosa) 977440735

Roca Biosca, Monica    

Trafalgar, 44 (Alcanar) 977737110

Xavier Ferre - Lluis Ferre

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe             

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Poden sorgir-te noves oportunitats en l’àmbit
afectiu. En general ho viuràs amb més ale-
gria i sort. Ara mateix tens energia de sobra
per fer esport.

Taure
20/4 al 19/5

Necessites tenir una referència sentimental
que et serveixi per funcionar millor en altres
àrees de la vida. Has de fer esport i trobar
el teu to físic.

Bessons
20/5 al 21/6

No siguis egoista. No ets l’única persona al
món. Aprèn a valorar la teva relació de pare-
lla. Respecte al la salut, avui poden baixar els
teus bioritmes. Et pots sentir més cansat.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs de mostrar una major cautela a l’hora
de prendre les regnes en les teves relacions
afectives. La teva autoestima està alta però
no la malgastis.  

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus pel teu signe t’ajuda a l’ho-
ra de viure relacions sentimentals de bona
qualitat. Respecte a la salut, avui mantingues
el control i no perdis la calma.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de la teva vida sentimental de
manera intensa. Trauràs las part més visceral
de la teva personalitat. Avui estàs propens a
patir trastorns digestius o estomacals

Balança
22/9 al 22/10

Avui la comunicació amb la teva parella serà
més profunda i veritable. Potser aviat tindràs
el desig de fer alguns canvis respecte a la
teva forma de vida.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d’amor has de tenir la ment
clara. Tot passarà amb certa rapidesa i amb
prou feines tindràs temps per adonar-te dels
esdeveniments. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Vés amb compte a l’hora de triar parella. Tens
tendència a deixar-te enlluernar per allò pura-
ment superficial. La teva sort està en l’esforç
diari que poses per mantenir-te en forma.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs en un període molt viu, de molta comu-
nicació amb la teva parella. Pots viure dife-
rents experiències. No et deixis enganyar
per les aparences.

Aquari
20/1 al 18/2

Has de viure tots els teus assumptes amb
molta calma i paciència però especialment els
que estiguin relacionats amb els teus senti-
ments.

Peixos
19/2 al 20/3

Abaixa una mica la guàrdia, no siguis tan prim-
mirat i mostra’t més comprensiu i dialogant
amb la teva parella. Camina amb cura i esti-
gues previngut, o tindràs problemes. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

JURASSIC WORLD
divendres: 18.00 –19.00 – 19.30 -
20.15 – 21.30 – 22.00 -   22.30 –
00.00 – 00.15
dissabte: 16.30 –17.00 -18.00
–19.00 - 19.30 - 20.15 – 21.30
–22.00 - 22.30 –00.00-00.15
diumenge: 16.30 – 17.00 -  18.00 –
19.00 -19.30 - 20.15 – 21.30 – 22.00
- 22.30
dimecres 17: 19.00 – 21.30
dilluns a dijous: 19.30 – 22.00
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
divendres: 18.30 – 20.30 – 22.30 –
00.30
dissabte: 16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30 – 00.30
diumenge: 16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30
dilluns a dijous: 18.30 – 20.30 – 22.30
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: 17.50 – 20.15 – 22.00 -
00.30
dissabte: 17.50 – 20.15 – 22.00 –
00.30
diumenge:17.50- 20.15 – 22.00
dilluns a dijous: 17.50 – 20.15 – 22.00
CAZA AL ASESINO
divendres: 22.00 – 00.00
dissabte: 22.00 – 00.00
diumenge:22.00
dilluns a dijous: 22.00
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
divendres: 18.15- 20.20 – 22.30 –

00.40
dissabte: 18.15 – 20.20 – 22.30 –
00.40
diumenge:18.15 – 20.20 – 22.30
dilluns a dijous: 18.15 – 20.20 –
22.30
POLTERGEIST
divendres: 18.00 – 22.35 – 00.30 
dissabte: 18.00 – 22.35 – 00.30
diumenge: 18.00 – 22.35
dilluns a dijous: 18.00 – 22.35
MAD MAX
divendres: 17.50 – 20.05 
dissabte: 17.50 – 20.05 – 22.20 –
00.35
diumenge: 15.50
dilluns a dijous:17.50 – 20.05 –
22.20
EL VIAJE MAS LARGO
divendres a diumenge:  22.30  
dilluns a dijous: 18.00 – 20.15 -   22.30
ASTÉRIX: LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
divendres: 15.50
LA FAMILIA BÉLIER 
divendres a diumenge: 20.00   
dilluns a dijous: 20.00 -  22.30
SUPER POLI EN LAS VEGAS 
dissabte i diumenge: 16.00 
UPSS, DÓNDE ESTA NOE?
ldilluns a dijous: 17.45 
dissabte i diumenge: 16.20 
MINUSCULOS: EL VALLE DE LAS
HORMIGAS PERDIDAS
divendres: 18.00
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.00
dilluns a dijous: 18.00
LA OVEJA SHAUN 
dissabte i diumenge: 16.10 
VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN
divendres a dijous: 17.30 – 20.00 
CENICIENTA
dissabte i diumenge: 15.50
A CAMBIO DE NADA
divendres a dijous: 20.00

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

JURASSIC WORLD
Laborables: 19.15 – 21.30 - 21.45
dimecres i divendres:  19.15 – 21.30
- 21.45
dissabte: 16.30 - 18.30 – 19.15 –
21.00 – 21.30 – 23.15 – 23.45 
festius: 16.30 – 18.30 – 19.15 –
21.00 – 21.30
INSIDIOUS 3
Laborables: 19.45 – 21.45
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00
– 21.45
dissabte: 16.15 – 18.15 –  20.00 –
21.45 – 23.45
festius: 16.15 – 18.15 -  20.00 –
21.45
POLTERGEIST
Laborables:  21.45
dimecres i divendres: 21.50
dissabte: 20.20 – 21.55 – 23.45
festius: 20.20 – 21.55
MAD MAX: FURIA EN LA CARRE-
TERA
Laborables: 19.15
dimecres i divendres: 19.15
dissabte i festius: 16.30
LA OVEJA SHAUN
Laborables: 19.30
dimecres i divendres: 18.00 – 19.30
dissabte i festius: 16.15 – 17.45 
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: 19.45

dimecres i divendres: 18.00 -19.55 
dissabte i festius: 16.30 – 18.25
EL VIAJE MÁS LARGO
Laborables:  21.30
dimecres i divendres:  21.30
dissabte:  19.15 – 21.30 – 23.45
festius:  19.15 – 21.30

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

EL VIAJE MÁS LARGO  

diumenge 14: 18.00  

La Unió
Social - Flix

EL VIAJE MÁS LARGO  

diumenge 14: 18.00     

Cinema Ascó 

EL VIAJE MÁS LARGO  

diumenge 14: 18.00 

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

PUBLICITAT

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

més!
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IMMOBILIARIAÑ

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

dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any 2007,
127.000km, 2.990 T e l
977446116  

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €. Tel.655844218
/  977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,
148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /

977442537

Toyota Auris 120D Active,
2.0 , 126cv , any 2012 ,
72.000km ,   12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D ,
2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser VXL 3P
, 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €.
Tel.655844218  /  977442537

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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Doñana i la Camarga, des-
prés d'unes dures jornades
de viatge, es van poder
retrobar amb el Delta de
l'Ebre.
«Han estat uns dies molt
durs però ara els senti-
ments afloren» van comen-
tar.
El 3 de maig, 15 genets de
la Camarga i un de Doñana
van partir amb l’objectiu de
trobar-se al Delta de l’Ebre.
La idea va néixer amb el
viatge que va realitzar el
genet andalús Paco Ortiz
entre Doñana i la Camarga
el passat any 2013. La
seva experiència va ser
presentada en el marc del
pla de treball que es va

definir durant les I
Jornades de la Xarxa de
Territoris Arrossers, cele-
brades el passat novembre
de 2014 a Amposta. Fruit
d’aquesta taula de treball i
a iniciativa del grup anda-
lús, el passat 3 de maig,
15 genets van partir de la
Camarga i 1 de Doñana
amb l’objectiu de trobar-se
al nostre Delta de l’Ebre i
consolidar la ruta eqüestre
de les zones humides.  La
trobada va ser divendres
passat. 
En la taula de treball del
sector turístic, es va defi-
nir: "Aprofitar la ruta eqües-
tre i les dinàmiques exis-
tents entre la Camarga i
Doñana per fer-les extensi-
bles a la resta de territoris

de la Xarxa i que esdevin-
guin itineraris de mobilitat
sostenibles, adaptats a
altres modalitats, com el
senderisme i el cicloturis-
me”.
El Parc Natural del Delta de
l’Ebre del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural ha organitzat
aquesta primera trobada
conjuntament amb
l’Ajuntament d’Amposta, el
Consell Comarcal del
Montsià, Montsià Actiu,
Amics dels Cavalls
d’Amposta, Frisones del
Cruz, l'Ajuntament de
l’Aldea, el Museu de les
Terres de l’Ebre i el
Patronat de Turisme de les
Terres de l’Ebre.  

Els cavalls uneixen el Delta de l'Ebre, 
Doñana i la Camarga

El passat divendres 5 de
juny, coincidint amb el
Dia Mundial del Medi
Ambient, va tenir lloc a
Amposta la 1a trobada
de genets, cavalls i
carruatges de la ruta
eqüestre de les zones
humides. 

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient

DIVENDRES PASSAT

Primera trobada de

genets, cavalls i

carruatges de la

ruta eqüestre de les

zones humides
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