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Investidura i constitució dels Ajuntaments  (Plana 2 i 3)

Els Quicos han obtingut la màxima distinció del món de la cultura a
Catalunya, el Premi Nacional de Cultura. El Consell nacional de la cultura
i les arts, el CoNCA, els reconeix així els més de 20 anys de trajectòria
musical. El guardó el van rebre dimecres en un acte públic. "Per l'èxit en
la tasca de recuperació i difusió del patrimoni musical popular i tradicio-
nal de la Catalunya sud". Així és com el CoNCA justifica la concessió d'un
dels premis nacionals de cultura 2015 al grup Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries. Uns guardons que premien l'excel·lència i la trajectòria
de diferents representants del món cultural del país, i que enguany reco-
neixen deu figures de diversos camps. És un nou èxit per aquest grup
emblemàtic de les Terres de l’Ebre. Són els nostres ‘Cracs’ d’avui a Més
Ebre.                                      P11

Premi Nacional de Cultura

Unes setmanes després de les eleccions municipals del 24-M, els nous consistoris són ja una realitat, i configuren un mapa municipal, en alguns casos, molt diferent del que hi
havia ara fa un mes. Més Ebre els ofereix avui un especial per saber com ha quedat aquest mapa municipal al nostre territori.
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L’ALDEA

Daniel Andreu

ALDOVER

Teresa Forés

ALFARA DE CARLES

Josep Mas

L’AMETLLA DE MAR

Jordi Gaseni

L’AMPOLLA

Francesc Arasa

BENIFALLET

Mª Mercè Pedret

CAMARLES

Ramon Brull
Sandra Zaragoza

TORTOSA

Ferran Bel

XERTA

Roger Aviñó

DELTEBRE

Lluis Soler

PAÜLS

Enric Adell

EL PERELLÓ

Ferran Cid

ROQUETES

Francesc Gas

TIVENYS

Maria Beltran

Ferran Bel ha estat de nou

investit com alcalde de

Tortosa, encara que

aquesta legislatura haurà

de governar en minoria. 

A la resta del territori, CiU,

ERC i PSC s’han repartit la

majoria de les alcaldies

dels municipis. 

ALCANAR

Alfons Montserrat

AMPOSTA

Adam Tomàs

FREGINALS

Josep Roncero

LA GALERA

Ramón Muñoz

GODALL

Teresa Esmel
Francisco Aguiar

MAS DE BARBERANS

Josep Mª Lleixà

SANTA BÀRBARA 

Alfred Blanch

LA SÉNIA

Joan Moisés

ULLDECONA

Núria Ventura

MASDENVERGE

Álvaro Gisbert

LA RÀPITA

Josep Caparrós

SANT JAUME D’ENVEJA

Joan Castor Gonell

Canvi de govern a Amposta amb la majoria

absoluta aconseguida per Esquerra

Amposta, on Adam Tomàs ha estat escollit

alcalde després de 28 anys de govern de

CiU. A Sant Carles de la Ràpita, ERC, PSC,

IC i SI pacten la primera alcaldia

republicana de la democràcia al municipi.  
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ASCÓ

Josep Mª Buixeda

BENISSANET

Xavier Arbó

FLIX

Marc Mur

GARCIA

Blanca López

GINESTAR

Conxita Pujol

MIRAVET

Antoni Joan Borrell

MÓRA D’EBRE

Joan Piñol

LA TORRE DE L’ESPANYOL

Joan Juncà

VINEBRE

Gema Carim

MÓRA LA NOVA

Francesc Moliné

LA PALMA D’EBRE

Gil Martí

RASQUERA

Josep González
Jesús Benaiges

RIBA-ROJA D’EBRE

Antonio Suárez

TIVISSA

Jordi Jardí

Canvi històric a les alcaldies
d’Ascó i Móra la Nova, on CiU

ha perdut el consistori
d’ambdues poblacions
després de 8 i 30 anys

governant, respectivament. A
la capital de la comarca,
Joan Piñol ha tornat a ser
escollit amb els vots de la

majoria absoluta
aconseguida, més el vot del

conseller del PP.

ARNES

Xavier Pallarés

BATEA

Joaquim Paladella

BOT

Lluís Agut

CASERES

Manel Palau

CORBERA D’EBRE

Antonio Álvarez

LA FATARELLA

Francisco Blanch

LA POBLA DE MASSALUCA

Antoni Ferré

PRAT DE COMTE

Joan Josep Malràs

VILALBA DELS ARCS

Teresa Mariné
Isidro Sanpé

GANDESA

Carles Luz

HORTA DE SANT JOAN 

Joaquim Ferràs

EL PINELL DE BRAI

Marc Martínez

Els partits locals repeteixen o es fan amb

les alcaldies de sis municipis, entre ells,

Vilalba dels Arcs, que va donar la sorpresa

amb un pacte entre CpV-AM i UpV-AM. A

Gandesa, Carles Luz repeteix com alcalde

del municipi amb majoria absoluta.

SENSE
FOTO

SENSE
FOTO
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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 

Han passat les eleccions i també els dies de les
reunions i dels pactes. I de les polèmiques. Ja
ha arribat la investidura i comença un nou curs
polític amb canvis i pactes que han donat molt
que parlar els darrers dies pel sistema establert
i que ha generat relleus com el de l’Ametlla,
quan CiU havia estat la força més votada. Però
les regles del joc són aquestes i em quedo amb
un article de Joan Pere Gómez, des de l’Ametlla,
en el que parla de fer una oposició responsable
però que des del respecte buscant el bé de la

ciutadania. Aquest ha de ser el missatge. En el
fons és el que interessa i el més important,
parlo, en general, manin uns o uns altres. 
Però les eleccions no acaben aquí. El Barça del
triplet inicia el camí cap a les seues eleccions i
ara també amb la presència de Joan Laporta
que de ben segur animarà els comicis del club
blauigrana. Hi haurà representació ebrenca, en
la candidatura d’Agustí Beneito. Concretament,
de Joan Antó, Conseller Delegat de Més Ebre,
que inicia un nou repte per al que ja treballa.   

Editorial

I ara les eleccions del Barça

La Festa del Renaixement arriba aquest
any a la seva vintena edició i l'Ajuntament
de Tortosa prepara una edició especial,
amb alguns actes avançats, com el con-
cert de Jordi Savall a la Catedral, el dis-
sabte 11 de juliol, i la recuperació d'al-
gun dels espectacles més celebrats dels
últims anys, com les Gàrgoles. La Festa
continuarà sent aparador d'alguns dels
millors espectacles internacionals de
recreació històrica, mentre el centre
històric de Tortosa es transforma en un
gran escenari per on desfilaran fins a
3.000 persones vestides d'època, on el
visitant trobarà espectacles de carrer,
música, mercats i tavernes que el faran
viatjar a la Tortosa del 1500. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de la
Festa, Domingo Tomàs, han presentat el
cartell de la XX Festa del Renaixement,
obra de la dissenyadora Marta Viladrich.
El cartell és una il·lustració que incorpo-
ra la major part d'elements de la Festa
del Renaixement. Procuradors, abande-
rats, comediants, malabars, arlequins i
campaments, entre altres personatges,
configuren l'essència d'un dels esdeveni-
ments que més i millor ha projectat la
imatge de la ciutat durant les útimes
dues dècades.
Jesús, Campredó i Bítem constituei-
xen les Juntes Veïnals de les EMD

D’altra banda, una vegada constituït el
nou Ajuntament de Tortosa, durant el
matí, a la tarde ha estat el torn de les jun-

tes veïnals de les EMD de Jesús,
Campredó i Bítem. La més veterana de
les tres, Jesús, ha estat la primera a ofi-
cialitzar el relleu al capdavant de la pre-
sidència, que assumeix Víctor Ferrando
(CiU) substituint el veterà Pere Panisello,
que avui posa punt i final a 21 anys de
president de l'EMD de Jesús i sis més al
capdavant de l'antiga pedania.
Campredó, tot seguit, també estrena pre-
sident de l'EMD, el republicà Damià Grau,
que substitueix Joan Sanahuja, el primer
president de l'EMD de Campredó.
Finalment, s'ha constituït l'EMD de Bítem,
on Josep Cugat repeteix en el càrrec
com a President.

Un concert de Jordi Savall obre una edició 
especial per commemorar 

els 20 anys de la Festa del Renaixement

ACTUALITAT

Aquest diumenge, 21 de juny, se celebrarà a Deltebre la
Festa de la Plantada que enguany arriba a la 14a edició.
L'Àrea de Turisme aposta un cop més per les Festes
Tradicionals de l'Arròs (La Plantada i La Sega) que en
aquests darrers anys s'han consolidat com un important
actiu turístic que rep una mitjana de 2.500 visitants per
festa.
La Festa de La Plantada començarà a les 11h a les
Barraques de Salvador. Primer començaran a plantar els
plantadors experimentats per fer una demostració i des-
prés s'obrirà la participació al públic que podrà entrar a l'a-
rrossar i aprendre a plantar arròs. Paral·lelament, hi haurà
un mercat d'objectes tradicionals i productes típics i el con-
curs d'instagram: Igerplantada. A més a més hi haurà cari-
catures i pintura ràpida a càrrec dels pintors locals:
Monlluch,Júlio Aliau i Joavi Fatsini. A les 12h actuació de
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Colla
Sardanista i de Jotes de Deltebre. La Plantada continuarà
amb un dinar popular a base de productes típics, al preu
de 12€, per reservar el tiquet cal trucar a l'àrea de Turisme
de l'Ajuntament de Deltebre (977 48 93 09).

La depuradora de Flix ha acollit aquesta setmana l'anella-
ment de dos polls de cigonya nascuts en aquesta
instal·lació, dins el marc del projecte de reintroducció de
la cigonya blanca a les Terres de l'Ebre. Precisament avui
també s'han anellat 10 cries més dins la Reserva Natural
de Sebes i Meandre de Flix. Aquest projecte de reintroduc-
ció de la cigonya blanca va començar el 2001 per iniciati-
va del grup de Natura Freixe, entitat que gestiona aquest
espai natural. Es van portar exemplars nascuts a la colò-
nia de cria de Lleida, que després d'un període d'aclimata-
ció de dos anys es van alliberar. Des del  2003 la cigonya
blanca torna a criar a les Terres de l'Ebre.

La Plantada enceta les Festes
Tradicionals de l’Arròs a Deltebre

DIUMENGE

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectius aquest
divendres 19 de juny, els pagaments d'ajuts directes de la
Política Agrària Comuna (PAC), corresponents a la campan-
ya 2014, en concret, es tracta del pagament complemen-
tari de l'ajut de pagament únic i ajut per a la millora de la
qualitat de les produccions d'oví i cabrum, per un import
global de 823.013,33 €, a un total de 265 productors.

Ajut de pagament únic

És l'ajut directe més important a les explotacions agràries,
tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, sent
una de les actuacions prioritàries de la PAC, amb finança-
ment 100% de la Unió Europea (UE). És un ajut als agricul-
tors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda
i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions a llarg
termini, contribuint, així, a evitar l'abandonament de les
terres i de l'activitat agrària, el despoblament del medi
rural, i a fomentar l'equilibri territorial i l'obtenció i subminis-
trament d'aliments a la població.

Agricultura fa efectius pagaments de l'ajut
de pagament únic i altres ajuts directes

per import total de 823.000 euros

ACTUALITAT

Anellament de dos polls de cigonya

ACTUALITAT

Amb motiu de l’especial d’aquesta setmana, els articles d’opinió que habitualment apareixen en
aquesta plana, per qüestions d’espai, avui els publiquem al web mesebre.cat

Són els següents:

ERC a Tortosa: la frustació del canvi. Jordi Jordan, portaveu Movem Tortosa
Tortosa: per què un acord d'estabilitat? Marc Puigdomènech, President d'ERC a Tortosa
‘Esquerra menteix’, Annabel Marcos, Diputada Ebrenca al Parlament de Catalunya
Article_01: Amposta, més enllà de l’alternança. Jesús Auré

Articles d’opinió Més Ebre
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Segons nota de
l’Ajuntament, la composició
del nou equip de govern
aposta per la continuïtat al
capdavant de la majoria de
les àrees en què s'estructu-
ra el consistori, amb algu-
nes excepcions. Pel que fa
a les regidories de barri,
una figura introduida per
Ferran Bel en el seu primer
mandat, tampoc varien
massa i només tres regi-
dors assumeixen un barri
més cadascun. Al capda-
vant de la 1a. tinença d'al-

caldia continua Meritxell
Roigé, que tornarà a dirigir
l'àrea de Serveis al
Territori, amb les regidories
d'Urbanisme i Obres
Públiques, a les quals afe-
geix Medi Ambient i
Mobilitat. Si fins ara era la
regidora del barri de la
Simpàtica, ara incorpora
també el Centre i Nucli
Antic. La 2a tinent d'al-
calde, Ana Algueró, dirigirà
novament l'àrea de Serveis
a les Persones, amb Acció
Social i Ensenyament.
Continuarà de regidora del
barri de Santa Clara.
Emili Lehmann serà el 3r
tinent alcalde, responsable
de l'àrea de Promoció de la
Ciutat. Serà regidor de
Promoció Econòmica,
Comerç, Fires, Hisenda,
Noves Tecnologies i
Agermanaments. Continua
al capdavant del barri de

Ferreries. El 4t tinent d'al-
calde és Domingo Tomàs,
que continuarà portant l'à-
rea d'Espai Públic, amb les
regidories de Serveis i
Logística, i Festes, com
fins ara. La 5a tinent d'alcal-
de és Dolors Queralt, regi-
dora de nova incorporació,
que serà la titular de
Cultura i Universitats.
Queralt serà regidora del
barri del Grup el Temple.
El fins ara regidor de
Cultura, el 6è tinent d'alcal-
de, Joaquim del Pino,
passa a dirigir les regido-
ries d'Esports i Governació
i SAC. Del Pino continuarà
de regidor del Rastre i
incorpora Sant Josep de la
Muntanya. I, finalment, el
7è tinent d'alcalde, Alfredo
Ferré, s'estrena al capda-
vant de l'àrea de Serveis
Centrals, manté les regido-
ries de Turisme i Joventut, i

incorpora Seguretat i
Personal. L'alcalde coordi-
narà les 5 àrees i serà l'in-
terlocutor amb la Federació
d'Associacions de Veïns,
que representa a tots els
barris de la ciutat. Bel va

recordar que dissabte pas-
sat ja va nomenar Esther
Vidal i José Antonio
Estíbalez com a alcaldes
pedanis des Reguers i
Vinallop, respectivament.
Ahir dijous estava previst

que es constituissin les jun-
tes de coordinació dels
barris i dels pobles. 

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat
dels nous regidors i regi-
dores que l'acompanya-
ran en el govern munici-
pal que s'acaba d'estre-
nar, va presentar dime-
cres el cartipàs 2015-
2019.

L'alcalde de Tortosa presenta un cartipàs municipal 
que manté l'estructura en 5 grans àrees 

La majoria de regidors i regidores conserven les mateixes regidories de l'anterior mandat i n'incorporen de noves

Adam Tomàs ha estat proclamat
alcalde d'Amposta en l'acte insti-
tucional celebrat a l'Ajuntament
d'Amposta i que ha estat seguit
per un nombrós públic al saló de
plens del municipi.
El cap de llista d'EA serà el cin-
què alcalde de la ciutat des de la
nova etapa democràtica, abans
havien estat Josep Gil (PSUC),
Josep Mª Simó (PSC), Joan Roig
(CiU) i Manel Ferré (CiU) .
El nou alcalde governarà en
majoria absoluta gracies als 11
regidors que li van atorgar els
4.400 vots aconseguits en les
passades eleccions municipals
del 24 de maig.
Adam Tomàs ha estat investit
alcalde amb els vots favorables

de EA i el PSC mentre que PxC
s'ha votat en blanc i CiU ha votat
a la seva candidata, Manolita
Cid.
Durant l'acte s'han produït
moments de força emoció ja que
desprès de 28 anys s'ha aconse-
guit trencar la majoria absoluta
de CiU al front de la capital del
Montsià, un fet que ha estat des-
tacat pels portantveus de EA-
PSC i PxC en els seus respectius
discursos.
En el seu parlament Adam Tomàs
ha recordat que l'Ajuntament
d'Amposta vol ser un ajunta-
ment, honest, rigorós, transpa-
rent, i obert al consens i el dià-
leg, ha agraït també els discur-
sos de la resta de forces políti-

ques representades a
l'Ajuntament que han ofert la
seva col·laboració en aquesta
nova legislatura des de una opo-
sició dialogant per rigorosa.
El nou alcalde d'Amposta ha
mostrat la predisposició a refer

els ponts de diàleg i col·labora-
ció desprès d'una darrera legisla-
tura força tensa en la seva etapa
final.
Tomàs ha tingut un record per a
totes les persones que d'una
manera o altra o des de una for-

mació política o un altra han con-
tribuït al projecte d'Amposta.
Finalment ha volgut també recor-
dar als dos alcaldes republicans
que la capital del Montsià va tin-
dre abans de la nova etapa
democràtica.

Adam Tomàs, proclamat alcalde d'Amposta

REDACCIÓ
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L’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, ha presentat
públicament el nou car-
tipàs. Un cartipàs en
xarxa i dividit en quatre
grans àrees: Àrea d’Afers
Interns i Institucionals,
Àrea de Dinamització
Econòmica i Enfocament
Turístic, Àrea de
Dinamització Territorial i
Imatge de Poble i, final-
ment, Àrea Dinamització
Social i Participació
Ciutadana. L’alcalde ha
qualificat el nou cartipàs
com “el primer dels grans
canvis que anunciàvem en campanya
electoral”. 
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Afers Interns
i Institucionals és Kilian Franch. L’Àrea de
Dinamització Econòmica i Enfocament
Turístic està encapçalada per la tinent d’al-
calde i portaveu del Govern, Anna
Giménez. La tinença d’alcaldia de l’Àrea
de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble correspon a Salvador Bertomeu,
que presidirà les regidories de Gestió 

Territorial i Imatge de Poble.  
Finalment, l’Àrea de Dinamització Social i
Participació Ciutadana està gestionada
per la tinent d’alcalde Carme Franch.
Franch coordinarà i dirigirà Foment
Cultural, Teixit Associatiu, Participació ciu-
tadana, Dones i Gent Gran. Dins aquesta
àrea s’adscriuen Kilian Franch, com a regi-
dor de Promoció Esportiva, i Carlos Serra
al capdavant d’Ensenyament,
Comunicacions, Festes i Joventut. 

ERC ha revelat el nom de qui
serà el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre
durant els dos primers anys
de mandat. L’alcalde de
l’Aldea, Dani Andreu, repetirà
en el càrrec gràcies a l’acord
subscrit amb el PSC a la
comarca. El seu nom va ser
acordat dimarts a la nit en la
reunió que van dur a terme
els republicans al Baix Ebre.

Dani Andreu, nou president
durant els primers dos anys

Lluís Soler presenta un cartipàs en xarxa
i dividit en quatre grans àrees, a Deltebre

“El primer dels grans canvis que anunciàvem en campanya electoral”

Del Consell Comarcal del Baix Ebre

Després que, en la reunió extraordinària
del Consell Econòmic i Social de les
Terres de l'Ebre, celebrada aquesta set-
mana, el secretari d'Empresa i
Competitivitat de la Generalitat tornés a
demorar la presentació del Pla estratègic
per a l'empresa i l'ocupació de les Terres
de l'Ebre, el diputat d'ERC Lluís Salvadó
ha anunciat que, 'havent demanat reitera-
dament en seu parlamentària que es
desencallés el Pla estratègic, entenem
que és imprescindible que el secretari
doni explicacions en comissió parla-
mentària'.
Segons Salvadó, 'és inconcebible que, a
hores d'ara, no coneguem ni el contingut
del Pla ni les accions que pensa fer el
Govern'. Per al diputat
republicà, aquesta actitud mostra, d'una
banda, 'falta de transparència respecte al
projecte i una desautorització explícita a
l'equip redactor i a tots els agents que
han participat en la confecció del Pla' i, de
l'altra, 'falta de lideratge dels responsa-
bles polítics del Govern de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre i de compromís del
conjunt del Govern amb les Terres de
l'Ebre'.
Salvadó també ha recordat que el cost de
l'estudi, 140.000 euros, encarregat l'any
2012 i redactat per la URV amb la
col·laboració dels agents econòmics i

socials va ser lliurat el febrer de 2014 al
Govern. 'No es pot donar la sensació de
malbaratament de recursos públics ocul-
tant un document que ja està fet des de
fa més d'un any i que marca les necessi-
tats i el camí a seguir per les Terres de
l'Ebre', ha afirmat Salvadó.

Esquerra Republicana demana explicacions
sobre el Pla Estratègic

Amb una compareixença del secretari d’Empresa 

L’alcalde de Gandesa, Carles
Luz, seguirà quatre anys més
com a president del Consell Co-
marcal de la Terra Alta, després
que Convergència i Unió –amb
nou consellers- hagi arribat a un
acord amb la formació indepen-
dent Cent per Cent per Batea
(100%xB) –amb una consellera,
Cinta Rams- i assoleix d’aquesta forma la majoria absoluta. Luz
ha assegurat que les línies mestres de l’equip de govern “seran
molt clares” amb aquest nou pacte.

Luz pacta amb 100 % per Batea i
segueix presidint el Consell Comarcal

Dissabte es va constituir el nou ajunta-
ment municipal de la Ràpita, amb un
Govern Municipal que naix de l’Acord
per la Ràpita. Josep Caparrós fou inves-
tit com a nou alcalde (imatge de la
foto).

Caparrós, nou alcalde la Ràpita
Joan Piñol va tornar a

ser investit alcalde de Mó-
ra d’Ebre en el ple de
constitució del nou Ajunta-
ment que va tenir lloc dis-
sabte. Piñol va revalidar
majoria absoluta amb 7
regidors. Així, Piñol, que
va assolir l’alcaldia de Mó-
ra d’Ebre l’any 2011, va
ser investit amb els vots
dels set regidors de CiU i del regidor PP, mentre que la
resta a l’oposició d’ERC i el PSC es van abstenir. 

Piñol, a Móra d’Ebre

Investidura de Josep Caparrós

Constitució de la nova corporació de l’Ajuntament de
Gandesa i proclamació de l’Alcalde, Carles Luz, legis-
latura 2015-2019. “Treball , dedicació i mà estesa al
servei de Gandesa i els seus ciutadans”.

Luz, a Gandesa
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El nou Ajuntament de
l’Ametlla de Mar ja compta
amb el cartipàs municipal
complet. L’alcalde, Jordi
Gaseni (ERC), portarà les
regidories d’Urbanisme,
que comprèn
Urbanitzacions, i
Promoció Econòmica.
Aquesta darrera regidoria
aixopluga Turisme,
Comerç i Indústria.
“Estem en fase d’organit-
zació i distribució aquest
cartipàs municipal. Hem
cregut convenient buscar
aquelles persones que
tenen les millors capaci-
tats per poder distribuir
aquestes responsabilitats.
Aquests primers dies són
bàsicament per conèixer
totes les coses més
urgents, més greus, que
hem d’afrontar. L’objectiu
és tenir tota la informació
per anar desenvolupant el

nostre projecte de govern.
Sabem que en un principi
no serà fàcil però estem
convençuts perquè sabem
que tenim les millors eines
per complir les nostres
fites” , subratlla Jordi
Gaseni, alcalde de
l’Ametlla de Mar.
D’altra banda, Antonio
Espuny (Compromís per la
Cala), 1er Tinent
d’Alcalde,  serà el respon-
sable de les regidories
d’Obres i Serveis, i
Hisenda.
Maite Puell (ERC) , serà la
2a Tinent d’Alcalde, i serà
la regidora de
Comunicació, Esports,
Benestar i Família, i
Portaveu del Govern.
Des de Compromís per la
Cala, Maria Marsal, 3a
Tinent d’Alcalde, s’enca-
rregarà de Medi Ambient, i
Formació i Treball.

El republicà Vicent Llaó,
4at Tinent d’alcalde,  por-
tarà les àrees de Cultura,
Festes i Joventut. I Joan

Manel Tello (ERC) és el nou
regidor de Governació,
Sanitat, Educació.

(A la web mesebre.cat
poden trobar els cartipas-
sos de la resta de munici-
pis ebrencs)

Aqualia, empresa que gestio-
na el cicle integral de l'aigua
a l’Ametlla de Mar, ja ha aca-
bat les obres de millora de la
xarxa d’aigua del carrers Lluís
Companys, Bruc, Prim i Plaça
Nova. D’aquesta manera,
l’empresa ha eliminat la xarxa
de fibrociment i les escome-
ses de plom fins ara exis-
tents, el que es traduirà en un
descens de les fuites i les
pèrdues d'aigua i un millor
servei. A més, ha renovat el
paviment d’aquests carrers,
que es trobaven en mal estat.
Al carrer Lluís Companys

s’han renovat 176 metres de
canonada i 31 escomeses
d’aigua i s’han asfaltat 261m2
de carrer. Al carrer Prim i a la
plaça Nova s’han renovat 176
metres de canonada i 30
escomeses d’aigua i 105
metres de canonada i 16
escomeses de clavegueram,
s’han fet tres nous pous de
registre i s’han asfaltat
997m2 de carrer. I al carrer
Bruc s’han canviat 176
metres de canonada d’aigua
potable i 30 escomeses d’ai-
gua i s’han asfaltat 365m2 de
carrer.

Millores a la xarxa d’aigua potable i de clavegueram 

Cas Turov:
Desestimada la
demanda de
reclamació

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
ja te nou cartipàs municipal

L’Alcalde, Jordi Gaseni (ERC), porta directament Urbanisme, i Promoció Econòmica

A l’Ametlla de Mar

El jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de
Tarragona ha desestimat la
demanda de reclamació de
responsabilitat patrimonial
interposada per dos propie-
taris contra l'Ajuntament
d'Alcanar per l'anul·lació de
la llicència d'obres dels habi-
tatges de Turov. Els propieta-
ris reclamaven al consistori
una indemnització de
556.912,19 euros després
que el TSJC ratifiqués la
necessitat d'enderrocar els
32 habitatges construïts
amb un permís il·legal. 
Segons l'Ajuntament
d'Alcanar, el jutge ha consi-
derat que, atès que l'ende-
rroc encara no s'ha dut a
terme -el consistori ha iniciat
el procediment- no corres-
pon cap indemnització als
propietaris, sense entrar a
fons en la seva valoració i el
seu càlcul.

L’Ajuntament d’Alcanar ha
rebut de la Diputació una sub-
venció de 128.355,86 € per
a les obres de millora del
mercat, dins del programa
d’inversions del Pla d’actua-
ció municipal (PAM). La millo-
ra del mercat és una de les
principals actuacions que
s’ha marcat l’equip de govern
de l’Ajuntament per a realit-
zar durant aquest mandat, i
aquesta subvenció és el
70,15% del pressupost per a
equipaments del mercat.
D’altra banda, el Servei de

Costes ha iniciat les obres
per a reparar els danys pro-
duïts pels temporals del pas-
sat mes de març al penya-
segat de la platja de Sòl-de-
Riu d'Alcanar, que van provo-
car la caiguda de part de les
timbes i de baranes, i el dete-
riorament d'accessos.

Reforma del mercat d’Alcanar

L’ajuntament rep una subvenció de 128.355 E
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Aquesta setmana, el president de la Federació de l’Ebre d’ERC, Gervasi Aspa, acom-
panyat del secretari de Política Municipal, Adam Tomàs, i del de Política Parlamentària,
Paco Gas, ha valorat ‘molt positivament les 19 alcaldies assolides’ pel seu partit a les
Terres de l’Ebre. Aspa ha recordat que ERC és el partit amb més alcaldies i que durant
tota la legislatura presidiran els ajuntaments de l’Aldea, l’Ametlla de Mar, Paüls, el
Perelló, Roquetes, Xerta, Alcanar, Amposta, la Ràpita, Benissanet, Flix, Garcia,
Ginestar, Miravet, Móra la Nova, la Torre de l’Espanyol, Caseres i la Fatarella; a més,
tindrà els dos primers anys de l’Alcaldia de Vilalba dels Arcs i la presidència de l’EMD
de Campredó. ERC també compartirà govern municipal a Ascó i Sant Jaume d’Enveja.
A tot això, cal sumar-hi els governs amb presidències compartides dels consells
comarcals del Baix Ebre i del Montsià i un possible pacte de govern a la Diputació de
Tarragona.
Davant d’aquests resultats, Aspa ha afirmat que estem davant ‘el màxim de força ins-
titucional que hem tingut mai ERC a les Terres de l’Ebre’. El president republicà ha posat
aquesta representació institucional ‘al servei del procés per aconseguir la nostra inde-
pendència’. També s’ha compromès a fer servir aquesta força per ‘reivindicar  i acon-
seguir l’atenció que els nostres pobles i ciutadans mereixen tant de la Diputació de
Tarragona com de la Generalitat de Catalunya’.
D’altra banda, s’ha fet saber que demà dissabte 20 de juny, a les 18.00 h i a l’Hotel
d’Entitats del Perelló, se celebrarà el Congrés Regional de la Federació de l’Ebre d’ERC.
Una vegada acabat aquest dilluns el termini de presentació de candidatures, només
s’ha presentat una única llista, que no s’ha volgut fer pública per respecte a la militàn-
cia que la coneixerà i votarà dissabte. Gervasi Aspa ha anunciat que no ha presentat
candidatura a la reelecció de la Presidència de la Federació de l’Ebre d’ERC i, per tant,
posa fi a un mandat que va començar al Congrés Regional celebrat a Móra d’Ebre el
25 de setembre de 2004, en el qual es va incorporar la Comarcal del partit de la Ribera
d’Ebre a la Federació de les Terres de l’Ebre d’Esquerra. El balanç que ha fet Aspa del
seu mandat és ‘satisfactori i magnífic’ i l’ha atribuït també a la feina i treball que ha fet
molta altra gent, a la qual ha agraït la col·laboració. El president actual estava molt con-
tent pel fet que ‘hi ha molta gent jove que ve al darrere, amb força per seguir treba-
llant i dirigint pel partit’. Aspa deixarà la Presidència sent la segona força a les Terres
de l’Ebre, ‘amb més llistes electorals presentades, més vots, més regidors i més alcal-
dies que mai’. De fet, l’any 2004, quan ell va assumir la Presidència, el partit compta-
va amb 65 regidors i ara en té 161. El president republicà s’ha mostrat orgullós de dei-
xar ‘un partit molt cohesionat, obert i renovat, amb incorporacions de gent jove, inde-
pendent i provinents d’altres partits, amb una gran presència a comarques com la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre’. Aspa, per acabar, s’ha felicitat per deixar ‘un partit madur, que
es col·loca a la centralitat de la política catalana i ebrenca i que vol ser el pal de paller
de les esquerres catalanes’.

La representat territorial de l’Esport, Cinta
Espuny, el president del Consell Esportiu del
Baix Ebre, Pere Panisello, juntament amb Pau
Galiana dels veterans del Club Atletisme Terres
de l’Ebre (ATE) han presentant aquest dilluns la
primera Volta Solidària al Baix Ebre, a la seu de
la Delegació Territorial del Govern a les Terres
de l’Ebre. L’activitat consisteix en una prova atlètica amb finalitats solidàries, que se
celebrarà del 3 al 5 de juliol i que dóna continuïtat a altres activitats d’aquesta índo-
le, que ja ha realitzat el Club d’Atletisme de les Terres de l’Ebre, en què combinen
solidaritat i esport, com havien fet en la Trailwalker l’abril de 2014 per a Intermón
Oxfam o les 24H bATEgant al parc municipal de Tortosa per a la Marató de TV3.

La Federació de l’Ebre d’ERC
canviarà la Presidència i Executiva

Volta solidària

Gervasi Aspa no optarà a la reelecció com a president 

El pròxim dia 27 de juny i per tal de celebrar que manquen tres mesos per a les eleccions al
Parlament de Catalunya, Terres de l’Ebre per la Independència prepara una caravana per tot el terri-
tori ebrenc. Unes eleccions a les quals els hi donarem caràcter plebiscitari i on demanarem el
suport per als partits polítics que donen suport a la independència per crear la nova República
Catalana. L’acte consistirà en una caravana arreu de les Terres de l’Ebre que tindrà sortida des de
Riba-roja d’Ebre fins a arribar a Deltebre. Hi haurà diversos punts de sortida des de quasi totes les
poblacions ebrenques, els que vulguin participar per a tenir més informació poden parlar amb la
territorial de l’ANC del seu poble per tal de rebre-la. A Amposta s’uniran a la caravana els Batukeem
Amposta per tal d’amenitzar l’acte i animar a la gent. Serà una caravana per posar, un cop més,
el nostre territori al mapa i per demostrar que les Terres de l’Ebre som presents i estem compro-
meses amb el procés i en la construcció del nou País. “Nosaltres també volem una República
Catalana que ens garanteixi igualtat social, protecció a les famílies en risc d’exclusió social, pro-
tecció a les famílies que poden ser desnonades, ajudes per als infants que viuen en condicions
precàries, un marc legal que castigui amb força i duresa la corrupció, etc. Reivindiquem, entre tots
i totes, els nostres drets socials!!” Anima’t i participa en la caravana i gaudeix del dinar popular i el
concert de Cràtor que celebrarem al Parc del Riu de Deltebre per només 14 €. Dintre la campan-
ya d’Ara és l’hora i sota el lema d’On tot comença, Terres de l’Ebre per la independència estem
preparant un acte central a Tortosa el dia 5 de juliol. Serà un acte ple de contingut i amb moltes
activitats per a nens i nenes. Molt aviat desvelarem els detalls... 
Per acabar, dir que el nou coordinador de Terres de l’Ebre per la Independència és Manel Alves. 

Camí de la República catalana
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CRAC de la setmana:  Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries  

“PREMI NACIONAL DE CULTURA 2015 ”
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
Premi Nacional de Cultura 2015 (la dis-
tinció més rellevant en l’àmbit de la cul-
tura, que atorga cada any el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
(CoNCA), per la seva tasca en la preser-
vació i la difusió de la música i la festa
popular i tradicional de carrer.de les
terres de l’Ebre.

Pregunta: Un altre premi... Us cabrà? On el
posareu?
Resposta: (riu) sí, si tenim una vitrina! Per a
natros tots els premis són importants, saps.
El premi Enderrok, donat per la teva gent, els
documents que hem anat recaptant al llarg
dels anys...Tot és important per a natros. De
fet, ens agradaria tenir una exposició perma-
nent, una mena de centre de consulta a tra-
vés de la casa de la Jota, ja que ben aviat
farem els 25 anys!
P: Perquè un cec, un mut i un noi?
R: són personatges de principi de segle. Els
cecs cantaven històries. El cec i el noi, són
personatges antagònics, (el Lazarillo, el
Quixot, els clowns..). Però, de fet, s'assem-
blen molt, diríem que són un mateix...
P: Quina de les vostres cançons us emociona
més cantar?
R: És complicat contestar. Som sis perso-
nes... Anímicament, ens consta que, al públic
en general li agrada escoltar lo Fandango dels
Adéus, Terra de l'Ebre (D.O.), lo Carrilet de la
Cava, Lo Banc del si no fos i, per descomp-
tat, les jotes.
P: Es pot viure de la música?
R: No és fàcil. Com tampoc ho és viure de
cap ofici. Natros portem gairebé bé 25
anys... però sí, es pot viure de la música d'una
manera senzilla. Ara natros el que intentem
fer, és ensenyar a la Casa de la Música de
Tortosa, el que hem après.
P: Més de 20 anys i donant guerra
R: I més que en donarem! A la tardor presen-
tarem un nou disc inspirat com sempre en les
nostres terres però en aquest cas, en lo
Port...
P: Que ha canviat en aquests més de 2 0
anys? Com ens veuen des de fora?
R: Mira, ens coneixen més, i això fa que, ens
estimen més. Perquè per estimar, abans, s'ha
de conèixer. La lluita per la defensa de l'Ebre
és una realitat ebrenca, la marca «Terres de

l'Ebre» l'ha creat la societat civil, en això t'ho
dic quasi bé tot...
P: És més fàcil transmetre "missatges" a tra-
vés de la música i l'humor?
R: I tant, és molt més fàcil perquè la música
és un vehicle universal. La música està per tot
arreu. Lo més sa que hi ha  és riure d'un

mateix, i natros, en sabem molt d'aquest tipus
d'ironia.
P: Quines novetats ens teniu preparades?
R: Com t'he dit, a la tardor treure'm un nou
disc. Ara ens preparem per les Festes del
Renaixement amb la Taberna d'Enrico i també
pel JotaCampus, a Poble Nou del Delta.

P: Fem un joc. Un personatge, lloc, i
vatros, ho identifiqueu en una paraula vos-
tra...
R: L'Ebre: «Lo riu és vida!»
Els Ports: L'horitzó
Lo Delta: Lo paradís
La dona ebrenca: És l'aigua i la sal de la terra 

Isabel Carrasco



C.F. Ulldecona. Ascens a la Segona catalana. En peu, d'esquerra a dreta: Ruben Subirats, Franch, Aleix Tortajada, Oriol Làzaro, Joaquin Martí, Roberto Màrquez, Dani Fluixà, Pau Castro, Xavi Reverté, Dani Bangau i Marc Puig. 

Ajupits, i en el mateix ordre: Damià, Ferran Domènech, Santi Sancho, Yassine, Davide, Oriol Grau, Ivan Abat i Saul López.



C.F. Ulldecona. Ascens a la Segona catalana. En peu, d'esquerra a dreta: Ruben Subirats, Franch, Aleix Tortajada, Oriol Làzaro, Joaquin Martí, Roberto Màrquez, Dani Fluixà, Pau Castro, Xavi Reverté, Dani Bangau i Marc Puig. 
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ESPORTS

No va poder ser. L’Ascó, que ha es-
tat centre d’atenció en les darreres
setmanes, com a campió de la Terce-
ra divisió catalana, no va poder supe-
rar l’eliminatòria amb el Logronyès.
Els penals, després de l’empat a un
gol, van decidir favorablement a l’e-
quip de la Rioja. Una llàstima. Tristor.
Però no decepció perquè tot ha estat
un conte de fades per a un poble de

1700 habitants que ha somiat des-
pert. Gran feina i gran il.lusió la que
ha generat aquest equip que, amb un
projecte ambiciós, avalat per l’Ajunta-
ment, s’ha posat en el planol del fut-
bol estatal. Malgrat la derrota als pe-
nals, l’Ascó ha fet història. I cal
valorar-la.
El partit va començar bé, amb el

gol d’Eizaguirre al minut 36. Tot es

posava de cara. L’equip estava ben
posat, encoratjat per la seua afició
(més de 1200 persones al camp). A
la represa, el partit es va trencar. Un
gran gol va ser l’empat del Logron-
yés. L’Ascó va lamentar fins dues ju-
gades de gol anulades.  Amb l’empat,
cansament i especulació fins la malei-
da tanda de penals. No passa res.
Cap alt i a seguir. Endavant Ascó.

Els penals frenen el somni asconenc
DESPRÉS DE L’EMPAT A UN GOL, ELS PENALS VAN DECIDIR A FAVOR DEL LOGRONYÉS

El campió català no va poder superar la segona ronda en la promoció d’ascens a Segona B
El cap setmana passat no

va poder ser complet. Pas-
sades les 22 hores, s’aca-
bava la tanda de penals a
Ascó i el nostre equip més
representatiu no tenia conti-
nuitat en les eliminatòries
d’ascens. Una llàstima. Ha-
via il.lusionat a molta gent.
La imatge del camp de l’As-
có era impressionant amb la
graderia plenar a vessar. No
s’ha pogut lluitar fins el final
per un històric ascens de
categoria, a la Segona B.
Però queda la satisfacció de
tot el que hi ha darrera, el
que ha mobilizat. Ha estat
molt. 
I això ens fa veure que l’a-

fició del nostre territori és
apassionada amb l’esport,
amb els seus clubs. Ja sa-
bem com està la situació,
agreujada per la crisi i tam-
bé per la cotització que pot
arribar aviat. 
Però, malgrat això, la flama
està encesa. I molt. Més de
1200 persones a Ascó fan
creure que al nostre territori

està man-
cat d’un
equip que
pugui fer un
salt a la Se-
gona B. Ho tenim complicat,
molt, però ho hauriem de
comprovar, si fos possible.
I seguint amb les pas-

sions, dissabte el Jesús i
Maria va gaudir d’un nou as-
cens. Un club referent que
s’ha fet gran i que va viure
amb emoció un nou ascens.
I que busca cotes més altes
encara. El fitxatge d’Àngel
Garcia així ho avala.
I, per acabar, l’Ulldecona.

Més de 700 persones al
camp, tot un poble animant
al seu club centenari. I tam-
bé gaudint d’un ascens que
és un premi a l’esforç, a la
lluita per superar les adversi-
tats. Paco Callarisa, ageno-
llat als penal, i centenars d’a-
ficionants entusiasmats
amb el seu equip. 
Això mou. L’esport modest
està viu. Es qüestió de sen-
timents i de passió. 

Jesús i Maria i Ulldecona, 
passió i sentiment

FOU CAMPIÓ DE TERCERA CATALANA DARRERA HORA

Una acció del partit Ascó-Logronyès, diumenge
IRIS SOLÀ

«»

JOAQUIN CELMA, A LA PLANA 17, OFEREIX
L’ACTUALITAT INFORMATIVA DE LA NOSTRA

TERRITORIAL

LA REGIONAL AL DIA

At Valls i Jesús i Maria B, pendents

La incògnita del Godall

El Godall va quedar campió de Tercera catalana. I, per tant, pu-
ja a la Segona catalana. Però el repte és important per al club i,
passades les setmanes, encara no s’ha pronunciat sobre si pu-
jarà, es quedarà a la categoria o si competirà. La rumorologia és
diversa. Es parla de que hi ha directius que pleguen i que pot no
haver futbol a Godall. Aquesta setmana han hagut dues reunions
amb jugadors i cap d’elles ha aclarit res. De moment, el que po-
dem confirmar en dijous és que no hi ha resposta oficial. ‘Tot el
que es pugui dir són rumors. Però està clar que per nosaltres pu-
jar és una empresa molt complicada perquè no podem fer-nos
càrrec a les despeses que es presenten’, ens deien des de la di-
rectiva. Es diu que hi ha jugadors que poden marxar a la Sénia.
I que tot es complica. El Godall no és que no pugi. Podria desa-
parèixer. Es una opció. At. Valls està pendent per pujar o no a Se-
gona i també el Jesús i Maria B, en aquest cas a Tercera. 

27 anys a l’Alcanar, el seu equip de sempre

Genís Valls, al R. Bítem

Genís Valls ha estat l’eix del CD Alcanar els darrers anys, com
a jugador (capità) i directiu. Ell s’ha mobilitzat per crear uns pro-
jectes ambiciosos que, fins la temporada passada, havien do-
nat resultats. I, tot i anunciar que ho deixava, finalment, com
l’any passat, va tornar a tirar del timó del club, malgrat haver-hi
alternatives. Ara ha cobert la seua etapa a l’Alcanar i va decidir
plegar “com a directiu, però no com a jugador”. A Alcanar co-
mença una nova època, amb nou president (vegeu plana 17) i
Genís, després de 27 anys al club, des de benjamins, inicia una
nova experiència etapa al R. Bítem. Trinquet també podria se-
guir-li els passos. 

Centre Cívic de Ferreries (20h)

Nit dels Campions

AVUI DIVENDRES

Com cada any, la Federació Catalana de Futbol retra ̀ un ho-
menatge a tots els equips campions de lliga en totes les cate-
gories mitjançant la celebració de la Nit dels Campions. En to-
tal se celebraran 13 Nits arreu del territori català que, com
cada any, serviran per homenatjar als prop de 700 campions de
lliga.
La Nit dels Campions de Terres de l’Ebre tindrà lloc al Centre

Cívic de Ferreries de Tortosa avui divendres a les 20.00h. Du-
rant aquesta Nit es fara ̀ entrega dels trofeus de campions als
13 equips de Terres de l’Ebre que aquesta temporada s’han pro-
clamat campions de lliga en la seva categoria.

Durant aquest acte tambe ́ es fara ̀ entrega d’uns premis es-
pecials, alhora que es fara ̀ un reconeixement a aquelles actituds
de fair play que han destacat aquesta temporada.
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vui en dia, ser
emprenedor és

força popular. Abans
quan preguntaves a la
gent, a què es dedica-
ven, et responien que
eren metges, advocats,
fusters, paletes,... i
actualment trobem una
altra resposta molt utilit-
zada per la gent, sóc
emprenedor.
Però la pregunta és;
podem ensenyar a la
gent a ser emprenedors

o s’ha de ser un geni
innat? La veritat és que
molta gent creu que no
és possible aprendre a
ser emprenedor, però
s’equivoquen, és clar
que sí que es pot
ensenyar!
Tan sols hem de mirar al
voltant nostre i veure
gent que ha anat creant
negocis al llarg de la
seva vida. Potser el pri-
mer negoci no va fun-
cionar, el segon va anar

millor i el tercer ja va
anar molt bé, i això no
és perquè l’emprenedor
es torni més intel·ligent
en el procés, sinó que
ha anat aprenent al llarg
del camí i això el con-
verteix en un emprene-
dor més efectiu.
T’has de llevar d’hora,
has de treballar de
valent, has de conèixer
el mercat, no tenir por
del fracàs, .... però l’en-
demà al matí et lleves

d’hora per a intentar-ho
i no saps per on
començar. Tot això,
podem semblar estere-
otips, però no ho són,
sinó que són qualitats
necessàries que no
suficients per a crear la
nova generació d’em-
prenedors.

La teoria i la pràctica
han d’anar de la mà per
engegar un nou projec-

te, i d’on traiem aquesta
teoria?. Quina és la for-
mació que ha de rebre
una persona per a con-
siderar-se un bon
emprenedor?. No és
fàcil, ja que cada projec-
te és un món, una per-
sona pot treballar amb
energia, una altra a una
empresa de software, i
una altra amb equipa-
ment mèdic. Però a part
de la casuística de cada
projecte en concret,

existeixen una sèrie de
coneixements i de pau-
tes o clixés que són
comuns en tots els
àmbits i que són els
susceptibles de ser
apresos.
Un altre factor a tindre
en compte és la passió.
S’ha de tenir passió per
tot el que es fa i sobre-
tot tenir ganes de fer
alguna cosa diferent.
T’ha d’agradar ser dife-
rent i això és el que s’ha
de cultivar per a ser un
emprenedor.
Podem posar un exem-
ple cinematogràfic; pen-
sem en la pel·lícula 21
Black Jack, en aquest
film els protagonistes
aprenen a jugar al Black
Jack tan bé que poden
tombar literalment al
casino, ja que coneixen
tots els entrellats de la
matemàtica i l’estadísti-
ca que hi ha al darrere

del joc. Doncs aquest és
l’esperit, la mentalitat,
però si sols tenim l’es-
perit i no tenim les habi-
litats, no podrem
començar la guerra ben
preparats. Per tant, hem
de tenir les dues coses,
esperit i habilitats.
Aquí és on entra la for-
mació i l’aprenentatge
com a emprenedor,
mantenir l’esperit i
accentuar les habilitats. 

Pots formular
les teves preguntes
del lector a Sònia: 

infolexebre@gmail.com
Sònia Rupérez Monreal

Lexebre Consultors 
977 50 40 17

A

La pregunta del lector per a Sònia 

“Un emprenedor neix o es forma?”  

www.mesebre.cat

(PART I)



DIVENDRES 19  
DE JUNY
DE 201516

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

La rumorologia ho indicava des de la setmana passada. I s’ha con-
firmat. Àngel Garcia és el nou entrenador del Jesús i Maria. Dimecres
es feia oficial. 
Dilluns, quan encara no es coneixia oficialment la noticia, al progra-

ma de Canal TE, Minut 91, van ser-hi el president Ròdenes i el tècnic
David Torres. Es va fer referència a les declaracions de Sergio Nava-
rro, la setmana passada a Més Ebre, en les que deia que no s’havia
actuat bé quan el seu fitxatge estava tancat i que, no obstant, s’havia
parlat amb un altre entrenador. David Torres aclaria que “és cert que
ja estava tancat en l’aspecte econòmic, però després va sortir un dis-
tanciament amb el tema del segon entrenador i se li va comunicar des
de la directiva que existia aquest punt de desacord. Penso que no van
ser unes declaracions afortunades”. Sigui com vulgui, aquest punt de
discrepança va poder frenar el fitxatge de Navarro i en aquell moment
va sortir la possibilitat d’Àngel Garcia amb qui s’ha arribat a una ente-
sa i que serà el proper entrenador.  El president també va fer un acla-
riment sobre un missatge que va fer l’extècnic Rojas a Facebook quan
va ser destituït.

Àngel Garcia, nou tècnic
UD JESÚS I MARIA. JA ES OFICIAL

El Jesús i Maria ha tornat a
tocar el cel. Va guanyar al
camp de l’Alpicat en la tornada
de la promoció d’ascens a Pri-
mera catalana (1-2) i ha assolit
l’objectiu: pujar. 
Un altre premi a un club mo-

dest que sap gestionar els re-
cursos com una empresa,
amb una bona feina esportiva
que ha tornat a donar resul-
tats. S’ha d’afegir el treball in-
cansable d’una junta directiva i
amb el recolzament del presi-
dent Òscar Rodenes que és el
patrocinador de l’equip i l’im-
pulsor de tot l’entramat amb la

seua aposta. Tot això li permet
al Jesús i Maria ser un equip
capdavanter al territori i estar
de nou a l’èlit del futbol català.
No és fàcil aconsegiuir el que
aconsegueix aquest club. S’ha
de saber sincronitzar la mà-
quinària i en aquest sentit, Da-
vid Torres, té també molta res-
ponsabilitat. Ho han sabut fer i
només cal felicitar-los. Un
exemple. Una referència. Això
és el Jesús i Maria. I amb sen-
timent.
El partit, a Alpicat, va ser

complicat. El Jesús i Maria va
començar molt bé. Amb els mi-

nuts, però, el partit es va igua-
lar i els locals també van tenir
una ocasió.  A l’inici de la repre-
sa, l’Alpicat va sortir molt fort i
va tancar el rival. Va disposar
d’una ocasió amb una remata-
da al travesser i va assetjar
amb la seua arma: els llança-
ments de falta de Toge. Els llei-
datants van avançar-se en el
marcador arran d’un contraa-
tac, quan la defensa del Jesús
i Maria estava desubicada.
Juan Carlos va rematar magis-
tralment a la xarxa. Bona con-
tra. El Jesús i Maria estava to-
cat. L’ascens s’allunyava. Però

amb temps, paciència i orgull,
i amb els dos canvis, els parti-
dalencs van guanyar metres,
poc a poc. L’Alpicat va tenir
por a guanyar i es va fer enre-
ra. Una falta lateral que va trau-
re Teixidó va rematar-la Víctor
al primer pal. Fou un avís. So-
bre la mitja hora de la segona
meitat, la mateixa acció va
acabar amb gol. Víctor, llest,
va entrar al primer pal. Era
l’empat. L’Alpicat va ensorra-se
i el Jesús i Maria, deixant-se la
pell, es va multiplicar i va crèi-
xer. A manca de tres minuts,
amb domini control i ocasions

del Jesús i Maria, una falta que
va traure Calafat, la va rematar
Cuenca a la xarxa. 1-2 i ascens
a la butxaca. Nova fita històri-
ca per a un club que està habi-
tuat a saber-les dur a terme. 

Celebracions

Demà dissabte, ofrena a la Ma-
re de Déu (18.30h), i rua fins
l’Ajuntament on hi haurà una re-
cepció oficial a les 19.30 h.

El Jesús i Maria toca el cel
Va guanyar a Alpicat i va pujar a la Primera catalana (1-2)

PROMOCIÓ ASCENS A PRIMERA CATALANA

L’Ulldecona es retroba amb
la seua història. I havia de ser
l’any del seu centenari. Una re-
compensa a l’esforç i al sacri-
fici de les persones que en un
moment delicat van implicar-
se per tirar endavant un club
històric que estava ensorrant-
se. Es va reconduir la situació
amb  el president més jove del
futbol català: Mario Subirats. I
a còpia de sentiment, l’Ullde-
cona va refer-se. I diumenge
va rubricar-ho tot amb un as-

cens centenari. Va ser molt
complicat. Es va haver de pa-
tir fins el final, amb una agòni-
ca tanda de penals que Saul,
amb record al seu germà Da-
vid, va resoldre amb el penal
més important de la seua vida. 
Grans celebracions amb un

camp ple de gom a gom. El
poble ulldeconenc es va reivin-
dicar amb la seua entitat més
emblemàtica, la que represen-
ta el municipi i que l’ha ajudat
a crèixer amb la seua dilatada

trajectòria centenària. Més de
700 persones al camp i un
gran ambient, emocionant. Pa-
triòtic. Tot el poble va fer força
amb els ‘diables vermells’ i el
va impulsar a un triomf que
condueix a l’Ulldecona on me-
reix estar: a la Segona catala-
na. La ‘marea roja’ es va fer
notar i al final l’emoció va en-
vadir un camp entregat amb
l’equip. Gran Ulldecona! S’ha
aconseguit l’objectiu.
El partit va ser no apte pels

cardíacs. L’Ulldecona va tenir
una clara opció inicial, creada
per un Roberto molt actiu i
que Ivan no va poder culminar.
Però foren els vallencs qui van
fer el 0-1, a la sortida d’un cór-
ner. L’Ulldecona, posterior-
ment, va agafar el domini del
partit però li costava, era més
amb el cor que amb el cap. Va
crear dues ocasions i a la ter-
cera, en un moment clau (44’),
el ‘Killer’ Santi empatava, amb
una intel.ligent rematada amb

el cap. Era l’1-1, moment clau.
A la represa, més domini local
davant d’un Valls tancat que
esperava la contra. Una juga-
da d’escola entre Davide i Ivan
la va definir com un mestre
aquest darrer. Quin gol!. I amb
celebració emotiva. Amb el 2-
1, el partit es va trencar. El
Valls va tenir una contra però
no va resoldre i l’Ulldecona no
va estar fresc en els darrers
metres. Prórroga. El temps
afegit va ser una agonia. Els

dos equips estaven fusos. I els
penals van decidir, patint. Tor-
tajada va fallar però el traves-
ser i Xavi, aturant un penal,
van canviar-ho tot. Saül va to-
car la glòria i va fer-li tocar al
CF Ulldecona i a Ulldecona
amb el darrer penal. Tarda per
no oblidar i que va començar
amb un reconeixement a Aleix
Garcia, ulldeconenc que amb
17 anys ha debutat a Primera,
amb el Vilareal.  

CF Ulldecona: ascens centenari
Va guanyar a l’At Valls (2-1) i als penals va imposar-se

PROMOCIÓ ASCENS A SEGONA CATALANA

UD JESÚS I MARIA, A PRIMERA

El Jesús i Maria va guanyar al camp de l’Alpicat i ha pujat a Primera.



DIVENDRES 19  
DE JUNY
DE 2015

diarimés
ebreESPORTS
17www.mesebre.cat

L'entrenador David Torres diumenge a les dotze tenia tres esdeveniments.
Coma secretari de l’Ajuntament de Deltebre, la presa de l'alcalde. A les 14 h,
un casament d'un amic i a les cinc va agafar el cotxe i cap a Alpicat. Aquest
personatge és l'ànima d'aquest equip juntament amb José Mari Aliau, entre els
dos han aconseguit tres ascensos en sis temporades. Aquesta campanya des
del cessament de Jordi Rojas només han perdut un perdut un partit, contra La
Cava i de penal. Això demostra el caràcter guanyador d'aquest equip i ho van
confirmar a Alpicat on perdien 1-0 al minut 62 i on van remuntar el partit. En off record, David
em va dir que si el seu rival, La Cava, vol ascendir que ‘em fitxe’. Ja porta 21 temporades a la
categoria. I el mateix diu del Tortosa: "si volen pujar, que em fitxen". No és un xulo David, és un
guanyador nat. Des que va pujar de Tercera catalana aquest equip no ha parat, després de l’As-
có, és el és segon equip que més sorprèn. Se'ls podrà acusar que han fet un equip a cop de ta-
lonari amb jugadors de ‘caché’ però és la seva filosofia i molt respectable. I saben dur-la a ter-
me. L'Amposta va estar deu temporades intentat l'ascens quan jugava a Primera regional i va
trigar a aconseguir-lo. El Tortosa porta tres amb un pressupost molt superior a equips de Prime-
ra catalana i tampoc ho aconsegueix. ¿D'on surt aquest Jesús i Maria guanyador? S’hauria de
conèixer l'interior d'aquest club en el que es viu el futbol d'una manera intensa. Aquest club tam-
bé aposta pel planter. Té equips de cada categoria: filial, juvenils, cadets, infantils i alevins. ¿Qui
pot tenir un planter tan impressionant amb una població només de 3000 habitants? Ningú. Són
els número u d'aquesta comarca, juntament amb l’Ascó, en ràtio habitant/futbol base. Jo sempre
he donat suport a aquest equip perquè les coses les fan bé i em consta que molts equips els en-
vegen i no vaig a dir noms. Jo els admiro per donar impuls a aquest futbol ebrenc i entrar al pò-
dium dels 70 millors equips de Catalunya. La propera temporada Amposta i Rapitenca tindran
company ebrenc. Més emoció en 1a. Catalana i si puja el Tortosa serien quatre la següent tem-
porada. Vull destacar jugadors que ja porten tres ascensos: Sebas, Albert, Arques i Esmel. L’en-
trenador serà Angel Garcia, un mister que respira futbol pels quatre costats i que ja ha treballat
amb José Mari a l'Ampolla, fent tàndem. David no podia seguir entrenant. La seva dona ja li ha
dit que una tempotrada més com entrenador i li prepara les maletes perquè visqui a l’Aube. Em
consta que algunes persones de la Cava i Jesús i Maria estarien disposades a que els dos equips
es fusionessin per fer un equip competitiu a Tercera divisió. Tant de bo ho veiem algun dia per
ho veig difícil ja que és tanta la rivalitat que ho frenarà. Jesús i Maria ha demostrat que són uns
campions i que no pararan fins arribar a Tercera divisió.
RAPITENCA, NOMÉS DEU JUGADORS CONTINUEN. David Silva, Josué, Ivan Gasparin, Raui

Istoc, Sam, Xavi Anell, Vilarroya, Jonatan Tomàs, Miguel Gasparin i Moha. Les baixes: Gerard, Ivan
Paez, Borull, Dídac Rius, Dani Fatsini i potser Ferreres, un davanter molt desitjat per altres clubs,
i Marc Tena, jugador aquest que podria fer la pretemporada. Altes, hi hauran unes deu: els qua-
tre juvenils Matias Palomares, Jose Luis Rosales, Marc Garcia, Àngel Fernández i altres dos juve-
nils, sense confirmar. Es faran cinc fitxatges, dos d’ells podrien ser Angel Guiu i Genis Vidal. La
mitjana d'edat serà 21/22 anys i els jugadors més veterans són Sam i Xavi Anell.

AMPOSTA, LES COSES DE MOMENT S'ESTAN FENT BÉ. Dos jugadors que van jugar a
l’Amposta, Òscar Benet (Remolins-Bítem) i Dani Fatsini (Rapitenca) tornen a casa. De moment,
sembla que els fitxatges i renovacions van més ràpid. Jo no sé si Súper-Teixidó està posant més
pressió a la directiva. Manquen dos centrals, un migcampista i un mitja punta.

GANDESA, PLANTILLA GAIREBÉ TANCADA. Les baixes són Roger, Soriano (va fitxar per
l'Olimpic), Barceló i Cabré, d'aquests quatre jugadors només dos eren titulars. Altes: el porter Mi-
qui del juvenil, Ubalde del Remolins-Bítem, Abel i Cristian Vallés, del Batea, falta fitxar un central.
REMOLINS-BÍTEM, TRES BAIXES IMPORTANTS. Ubalde va al Gandesa, Òscar Benet a Am-

posta i Ángel, a la Rapitenca. Aquests tres jugadors, que la passada temporada van ser fixos,
deixen el club a més de José Ramon. Per pal·liar les baixes que s’estan produint i que compor-
ten una reestructuració de l’equip, s’està treballant intensament per tornar a apuntalar-lo i fer-lo
novament competitiu. En quinze dies es tancarà la plantilla.Aaron ha renovat.
ELS QUE MATINEN, SEMPRE TRIOMFEN: JESÚS   CATALÒNIA. De moment és l'equip més

matiner a fer les renovacions: Fran, Pau, Cosido, Juanjo, Enric, Carles, Iniesta, Sergi, Isaac, Mar-
ti, Pau, Nacho, Toni, Cristian i Leandro. Baixes: Aleix, Eugeni, Ibáñez, Joan Casanova i Sisco Bai-
la. Només falten dos fitxatges, els dos estan gairebé tancats.
TORTOSA, COMENCEN LES RENOVACIONS I LES BAIXES. Albert Arnau, Gerard Estrella,

Aleix Salvadó i Arnau Beltran podrien ser els primers renovats. Falta l'acord amb Javier Asin. Els
fitxatges podrien ser tres jugadors del Roda de Barà: Carlos Palau, Iker i Yassine, a més de Gra-
nados i Figo, porter que ja aquesta fitxat i que estava a l’Alcanar. Les baixes podrien ser: Mano-
lo Puig (confirmada), Cristian Ventura (estudis), els germans Vilanova, Kazu, Pau Valmanya, Pere
Bosqued, Joel Forné i Kazu entre d'altres

Rècord Guinnes: Jesús i Maria, tres ascensos en sis anys

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

AMPOLLA, CAPERA TORNA A CASA. Viu a Deltebre però és de l’Ampolla. Ja va entrenar a
5aquest equip en la temporada 2005/2006. Dissabte va arribar a un acord amb el president en
un bar no molt concorregut perquè no els veiessin. El seu historial: mister a l’Ametlla, la Cava,
Camarles, Perelló, Aldeana i l’Ampolla. En tots els equips, una campanya; dos a Camarles i Pere-
lló. Com a segon entrenador estara seu germà, Gerard Capera, que dirigia al Jesús i Maria B. De
la passada temporada podrien seguir uns sis jugadors.
ÀNGEL GARCIA, FILL ADOPTIU DE LES TERRES DE L'EBRE. Amb el fitxatge del Jesús i

Maria ja ha entrenat més equips de les Terres de l'Ebre que de Tarragona. Gandesa, Roquetenc,
Ampolla, Amposta i a la zona de tarragona: el Catllar, Valls, Torreforta i Vilaseca. Li agrada el nos-
tre futbol i les nostres Terres igual un dia es fa fill adoptiu.
AMETLLA I PERELLÓ ESTRENARAN NOVES DIRECTIVES. Diversos jugadors de l’Ametlla,

Sergi Quintana i Dani Jerez, seran els caps visibles d'aquest club i en el Perelló també un exjuga-
dor serà el president de la societat. 
COM ESTÀ EL BALL DELS ENTRENADORS DE 3A CATALANA. Dimarts encara set equips

no tenien tancat el tema d'entrenador. Així està el mercat: van renovar Robert a Vilalba i Subi al
Roquetenc. Al Perelló, la primera opció i molt probable és la de Narcís Laboria. A La Sénia, el
míster és l’entrenador del juvenil Andrés Ramirez. A Corbera gairebé segur continuarà  a Corbe-
ra. A Santa Bàrbara ha fitxat Parra. A l’Ametlla, el futur entrenador és un segon entrenador d’un
equip de Segona catalana. A Ginestar sona Poley i l'únic que no té candidat clar és el Campredo
que es decidirà la següent setmana. 
ELS MISTERIS DE BECERRA. Vaig dir que un jugador ebrenc va tenir una oferta d'un equip

xinès. Era Becerra però va preferir quedar-se a casa i me n'alegro per ell. El que no entenc és
que el web del club deia que estava renovat i als pocs minuts es va treure. Va demanar més Be-
cerra, potser entrenar un equip del fubol base.

PINTA BÉ AQUEST ROQUETENC. Gairebé tota la plantilla renovada i el primer fitxatge es-
trella Marc Prades del Camarles, jugador que ja va militar en aquest equip. S'ha renovat a gaire-
bé tot l’equip, una de les condicions de Subi era que es fes un bloc competitiu per ascendir, en
breus dies arribaran tres fitxatges i algun d'ells pot sorprendre. Serà una bomba. Es conegut a
la casa. Molt. No dono més pistes. 
ULLDECONA, ES VA COMPLIR EL MEU PRONÒSTIC. Vaig dir a principi de temporada que

era el màxim candidat, ja és equip de segona catalana després de quatre anys a Tercera. Clas-
sificat en els llocs 12, 4, 3 i ara segon. Quin millor cent aniversari que un ascens, el sisè en la
seva història. El directiu Paco Callarisa es va agenollar en els tres últims penals per demanar a
la seva patrona el miracle i per la nit va dormir amb l'escut del seu equip. 
LA NOVA 1A. CATALANA SERÀ INTERESSANT. De lleida:

Balaguer i Lleida B; de Barcelona: Viladecans, Vilanova Geltrú,
Igualada, Suburense de Sitges, Vista alegre, Castelldefels, Sant-
boià, Sant Ildelfons; i de Tarragona: Reddis, Catllar, Torredemba-
rra, Vila-seca, Jesús i Maria, Rapitenca i Amposta.
GODALL NO ascendirà a SEGONA CATALANA SEGUR

CENT PER CENT. El que vaig dir fa unes setmanes es confirma.
Guanya punts que el Godall no pugi a Segona catalana. A més,
no hi ha entrenador, s'han de fitxar jugadors per militar a tercera
catalana i algun miebro de la junta important igual deixa el club.
Fonts d'aquest club m'han dit que no competirà a 4a. catalana i
possibilitats que no hi hagi futbol són considerables. Si això és
així, pujarà l’At Valls a Segona i el Jesús i Maria B a Tercera.

MÉS  NOVETATS

-Àngel Garcia, nou tècnic
del Jesús i Maria.

-Parra (Alcanar B) entrenarà
el S. Bàrbara.

-Narcís Labòria, a hores
d’ara, és la primera opció del

Perelló. Aviat pot fitxar.
-Baltasar Capera, nou entr-

nador de l’Ampolla
-El Roquetenc pot tenir una
bomba amb un fitxatge. Un
jugador conegut a la casa. 

ELS APUNTS DE CELMA
ÀNGEL i MANOLO PUIG, FITXATGES ESTELARS DE LA RAPITENCA. Àngel ha rebut 5 ofertes: la

Cava, Jesús   i Maria, Rapitenca, on fitxa, R-Bítem i Tortosa. I Manolo Puig n’ha tingut cinc: Jesús C atalònia,
R.-Bítem, Roquetenc, la Cava i la de la Rapitenca.
UN JUGADOR COTITZAT. Ferran (la Cava). Ha rebut ofertes de la Rapitenca i Amposta.
UN JUGADOR QUE DEIXA EL FUTBOL PER UNS MESOS: Cristian Ventura
UN JUGADOR QUE PODRIA CANVIAR D'AIRES: Nico
JUGADORS BUSCATS PER DIFERENTS EQUIPS: Pere Bosqued, Maikel Fernández, Manel Sol.
ZAERA, CARLOS GILABERT I GASPAR estaven l'agenda de místers per al S. Bàrbara. Finalment ha fit-

xat Parra (Alcanar B). 
PRIMERS FITXATGES DEL CAMARLES. Sergi Pitarch (Roda), i Cristian Paradas del Torreforta.
ANGEL GUIU podria ser el nou mister del Pinell. 

EL FUTBOL TERRITORIAL AL DIA. AMB CELMA.

TOTS AQUESTS SÓN
MOLT ‘PERILLOSOS’. 

Per ordre, esquerra a dre-
ta: Toni Sánchez, David Poy,
Pepe Balart, Martinez, Nar-
cis, Santi Forastero, Joan
Subirats, Choli, Parra, Sergi
Navarro, Albert Bel, Nando
Crespo i Alfons Royo. 
Són els entrenadors que
van fer junts el curs d'entre-
nadors fa set anys. Va sortir
bona remesa, set d'ells han
entrenat a equips de sego-
na i tercera catalana.

Top secret
ALCANAR, COMENÇA UN NOU PROJECTE. En aques-

ta localitat, el futbol està més viu que mai. 50 persones van
acudir a l'assemblea. La junta va presentar la seua dimissió i
en quinze dies es formanà una de nova. El president es po-
dria dir però és tímid i no vol encara que se sàpiga. Només
els diré que és una bona persona que estima el seu club i va
estar a la junta anterior. Un dels candidats a la banqueta en-
cara no ha entrenat al futbol amateur. La plantilla estarà for-
mada per tres grups de jugadors: uns de la temporada pas-
sada, altres del filial i altres fitxatges que seran joves, a més
de respescar jugadors d'Alcanar. A destacar que aquest
equip és el segon més veterà de la categoria, amb 16 tem-
porades.
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JUGADOR Punts PJ Gols

Narcís Miró
Edu Llop
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Ionel Balea
Genis Pena
Juli Segarra
Massina
Albert Jiménez
Àlex Robles
Munir
Ràfik
Marc Palomar
Ricard Giné
Jonatan Rios

91
73
49
48
45
33
31
16
8
8
7
7
6
6
5
5
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

29
33
25
27
24
15
26
25
28
7

22
32

14
18
5

15

8
4
8

3
6

2
1
3
1
1

1
2

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc. Anàlisi per equips (3)

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Edgar 
Ramon 
Carlos Roca
Edu Roig
Jaume Cortiella
Òscar Camarero
Vasconcellos
Joel Rodriguez
Moha Ouhdadi
Pau Tomàs
Julio Freire
Didac Laboria
Miguel Barsi
Paco López
Jordi Benaiges
David Escandell
Àngel Bonilla

55
49
44
43
38
33
29
28
26
21
20
17
17
15
12
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

27
24
26
33
27
26
17
20
19
23
7

15
12
21
25
6

20

5
4

7

4
1
2
1
5

2

7

3

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Marc Baiges
Gerard Alcoverro
José Vicens 
Joan Esmel
Pau Cortiella
Salva Clua
Sergi Rodriguez
Davis Bes
Ruben  Barriga
Carlos Montesó
Guillem Aubanell
Ernest Asensio
Àlex Martinez
Xavi Revuelta
Òscar Celma
Fran Badia
Josep Estrada

64
39
37
35
33
30
29
28
28
25
22
17
16
14
11
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

30
11
20
22
24
13
16
25
12
22
21
16
28
16
7
3

16

17

4
1
1
8
4
1

2

1

2
8

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Ruben 
Avram
Gerard 
Pepe
Robert 
Dani Jerez
Sam Figueras
Andrei Vasilica
Sergi Brull
Sergi Garcia
David López
Sergi Quintana
Jaume Gregori
David Arteso
Mamadou
Ivan Romeu
Rullo

31
24
25
25
26
23
18
21
29
24

12
1
1

11
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

31
24
25
25
26
23
18
21
29
24

12
1
1

11
8
4

2

15

1
12

1

1

3

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Albert Batiste
Jordi Sabaté
Enric Sentís
Bernat Galvany
Arnau Galbany
Juan Caballos
Josep Cedo
Rafel Rodriguez
Gaspar Bayerri
Manel Martínez
Fèlix 
Àlex Bladé
José Navarrete

67
65
64
42
35
32
31
25
19
17
16
14
13
12
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

29
29
31
30
19
26
26
21
18
23
13
14
6

26
6

16
17

6
1
9
1
1
1
7
4
1

15
3

11

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Yelti
Anton Ferchuk
Ivan Cornejo
Jordi Arasa
Marc Panisello
Òscar Gómez
Ismail
Marc Queixalós
Cristian Alvarez
Oriol Mayor
Reduane
Àlex 
Ibrahima 
Pol Rodriguez
Carlos Montagut
Quim Bru
Albert Gallego

71
54
53
53
39
28
22
22
20
20
19
14
14
14
13
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

32
33
19
32
29
17
22
15
20
23
28
11
13
9

18
9
8

24

1
1

6
1
1

2

2
1
4
1

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Gerard Curto
Andreu Queralt
Josep Fibla
Oriol Queralt
Moha 
Pau Morralla
Ricard Reverter
Ruben Cabrera
Eric Segarra
Ionut Lascu
Pau Gonzalez
Sergi Sola
Joan Forcadell
Sisco Faiges
Edgar Dorado
Marc Chillida
Pau Nin

94
62
57
44
37
35
31
18
17
16
16
15
13
12
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

27
21
26
33
22
31
25
19
2

13
9

15
22
21
7

----

1
15
1
3
1
5

1
5
1

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Marc Garriga
Gerard Benito
David Magrinyà
Juanjo Magrinyà
Saul Aureà
Gustavo 
Ramon Queral
Sergi Garcia
Salva Gisbert
Ivan Benito
Ivan Fumadó
Joan Navarro
Josep Curto
Hristo
Àlex Panisello
Aitor
Ivan Garcia

121
91
48
45
42
31
22
18
17
8
7
7
7
6
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

28
30
30
29
12
14
24
10
19
20
4

19
26

19

3
3
1
4
1

1

2

Nº

Nota: PJ són partits jugats de titular

MÓRA LA NOVA CAMPREDÓ

HORTA L’AMETLLA

GINESTAR PINELL

ALCANAR B SANT JAUME
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JUGADOR Punts PJ Gols

Àlex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Flore Alegre
Joan Nicolàs
Josep Reverté
Marc Montesó
Raul Tomàs
Maian Zaragoza
Albert Arnau
Didac Escobar
Manel Martin
Robert Margalef
Xavi Codorniu
Gerard 
Nando Calduch
Jordi Alemany

94
54
33
28
26
22
20
20
18
13
11
9
9
8
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

26
19
23
18
28
6

10

8

16
16
16

16

7

15
3
1

3
2
3
2
5

1

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc. Anàlisi per equips (3)

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

José Luis 
Joaquin Miralles
Miquel Malràs
Victor Gil
Roger Blanc
Fernando
Raul Martinez
Mustafha 
Jordi  Farnos
Josep Alvarez
Omar Hamdqui
Xavier 
Joan  Carbó
Borja Godes
David Blanch
Ruben Cuello
Pau Serret

54
51
45
43
41
34
30
28
22
17
17
13
7
6
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

27
32
19
19
15
27
26
18
24
14
8

22
21
7

19
23
1

4

11
3
7
9
3
4

2
3
1
2

3

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Alexis Pedraza
Oriol Biarnés
Nacho Aroca
Fernando Maña
Sisco Méndez
Albert Troyano
Xavi Suarez
Albert Miró
Marc Fuertes
Ricard Manya
Adrià Miró
Albert Falcó
Joan Junca
Victor Gil
Jordi Garcia
Javi Marrodan
Pere Jorda

91
50
42
39
32
28
21
19
16
15
14
14
12
7
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

29
17
21
24
18
18
27

12
15
24
26
16

14
22
2

3
14
1
3

15
10
1

2
5

11
2

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Xavi Roldan
Joan Clua
Miguel 
Ruben Brull
Àlex Grau
Ivan Bladé
Marc Mauri
Miguel Rozas
Roger Mora
Joan Ribes
David  Gomez
Victor 
Toni Manyé
Toni Pinyol
Xavi Miró
Jordi Manyé

61
55
38
38
35
26
25
25
25
23
17
5
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

30
29
25
23
28
17
25
29
18
17
22
8

24

8
4

8
2
1

7

2
2

19

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

Pau Povill
Robert Martorell
Oriol Salvadó
David 
Wili
Josep Soro
Àlvar Ramos
Jordi Segura
Guillem Peris
Cristian Mollau
Ruben Saladie
David Fontanet
Didac Ayuda
Genis Aubanell
Aleix Falco
Joan Mulet
Oriol Fidel

70
44
42
34
29
27
26
20
16
14
11
10
7
7
6
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

20
27
27
20
26
26
20
27

13
9

20
7
4
9

17
26

11
5

12

11
2

10

3

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Hristo
Elvis Balagué
Marc Gilabert
Toni Sanz
Jack Davenport
Jordi Alifonso
Albert Loreto
Hector Montesó
Àlex Rovira
Juanjo Vilalba
Roger Prats
Jonatan Melich
Khalid
Pau Pascua
Aitor Mauri
Pau Monteverde
Badr

40
39
34
32
31
31
28
25
18
18
18
17
13
11
10
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

17
26
11
21
20
27
17
18
16
19
3

14
20
5

25

14

12
1
5
3
1

11

1
2

1

1

2

3

Nº

JUGADOR Punts PJ Gols

David Espuny
Diego Gonzalez
Lluís  
Paco Rodriguez
Pau Jornet
Jordi Baucells
Toni Aranda
Anas
Pau Galiana
Moha Brahim
Abdlaziz
Alex Mola
Alex Estorach
Josep Esquerra
Joan Adell
Jose Andujar
Vaseli

62
59
57
46
43
29
26
23
23
18
12
11
10
8
6
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

20
29
23
27
19
15
17
7
8

28
21
6

15
24
26
14

7
12
2
1
6

6
2

3
1

4

Nº JUGADOR Punts PJ Gols

Cristian Cid
Lachen
Dani Fernandez
Abdel
Lluis Beltran
Rosemberg
Alex Castrejon
Alex Calle
Sergio Oliver
David La Vega
Oscar Oliver
Castellano
Jordi Llovet
Carlos Ferreres
Elias
Nestor Altaba
Toni Barberà

52
51
43
36
32
32
31
27
26
19
19
12
9
8
7
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

21
25
21
18
21
13
18
26
29
14
27
5
9
3

4
10

13

4
2
5
9

1
1
5

1
4

Nº

Nota: PJ són partits jugats de titular

ALDEANA B ARNES

ASCÓ B BENISSANET

BOT CAMARLES B

EBRE ESCOLA CATALÒNIA B
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Veloç, bona esquera,
gran xut, tres tempora-
des porta a Alcanar
però té tota una vida de
futbol i enmig un gran
calvari: deu anys sense
poder jugar per una
lesió. Als 21 va haver de
deixar de jugar. No hi
havien possibilitats de
poder  tornar a jugar. No
obstant, a la vida hi ha
miracles i Chimeno en
va viure un. Amb 32
anys, va tornar a jugar
amb els veterans de la
Rapitenca. Va fer 7O
gols i això li va permetre
tornar al futbol amateur.
La seva fe es va veure
recompensada amb
escreix. Avui té 37 anys
però amb una il·lusió
d'un nen petit per fer
gol, una virtut que l’ha
distingit. 

Pregunta: Quan vas
començar a jugar a futbol?
Resposta: A la penya
Saparro de la Ràpita, des-
prés vaig passar al futbol
base de la Rapitenca i en el
meu tercer any de juvenil
vaig fitxar pel Dertusa del
senyor Otero juntament
amb Raúl Jiménez i Edu
Albacar. A l'any següent, ja
en  categoria amateur,
m’incorporo a l’Amposta,
que estava a 1a. regional,
amb Tarrazona d’entrena-
dor. Vaig ser dos anys pit-
xitxi de l'equip. Ja en l’èpo-
ca de futbol base havia
estat màxim artiller. I la
veritat és que anava pro-
gressant, en general. 
P: Reps una oferta de La
Sénia, que estava a
Preferent.?
R: Però no em volen donar
la baixa. L'Amposta dema-
na 300.000 pts. com a
compensació, jo volia aspi-
rar a més, en una altra
categoria, estic un mes
aturat i l'Amposta no
cedeix, al final les vaig
pagar de la meva butxaca i
vaig fitxar amb La Sénia on
em pagaven tres vegades
més o sigui, em compensa-
va, està Jorge Vazquez
com a entrenador i el meu
company Edu Albacar, i allí,
amb el temps, comencen
els meus problemes físics.
El genoll em va començar a
donar molèsties. Com la
Sénia estava salvat, fitxo
per la Rapitenca on coinci-
deixo amb Vizcarro. La
Rapitenca estava a punt de
baixar a Segona regional.
Es va salvar. En la següent
campanya, renovo amb la

Rapitenca però no podia
jugar. El meu genoll no fun-
cionava. 

P: S’inicia el teu calvari?.
R: Que dur: deu anys. Els
meus pares es van gastar
molts diners, em van ope-
rar dues vegades i després
vaig saber que l'operació
em va fer més mal al meu
genoll. Viatges a Barcelona
amb el doctor Cugat, pri-
mer va ser cada setmana,
després cada mes, des-
prés les visites es van anar
allargant més temps. Jo
tenia la il·lusió de jugar, en
els següents cinc anys
tenia l'esperança però la
vaig anar perdent. 
P: Anaves a veure la
Rapitenca?
R: Només una vegada i mai
més vaig tornar. Vaig mar-
xar a casa plorant doncs jo
volia estar jugant al camp i
no podia.
P: Vas seguir amb la teva
esperança i el teu gimnàs?
R: Sí, havia de fer alguna
cosa. I el gimnàs era el que
me permetia fer-ho.  Els
anys passaven i ja en por-
tava deu. Les esperances
de jugar a futbol eren
nul·les, mantenia al gimnàs
la meva forma física i lla-
vors va aparèixer a la meva
vida Ramon Peris, del Vila-
real, que em va fer un trac-
tament d'electròlisi i des-
prés vaig visitar un fisio de
Barcelona que va detectar
que la meva lesió estava
deguda a la meva boca.
Em van posar una cèl·lula,
les dents estaven connec-
tades a una part del meu
genoll i el feien desequili-
brar, a les dues setmanes
vaig començar a notar els
primers canvis. Vaig
començar a córrer i el
genoll va començar a millo-
rar.
P: La teva vida dóna un gir
de 180%?
R: Un dia vaig anar a l’en-
trenament dels veterans, i
em vaig trobar bé i vaig fit-
xar per provar-ho. Debuto
amb ells i marco tres gols.
Vaig seguir jugant.
Millorava. Al final de la cam-
panya següent vaig marcar
70 gols. Contra el Jesús i
Maria en vaig fer set.
P: Primeres ofertes,
Cotaina a l’Ampolla i Alfons
a Alcanar.
R: Si, i fitxo per l’Alcanar.
Porto aquí tres campanyes
i en dos he quedat quart
golejador de la categoria
amb 18 gols i pitxitxi del
meu equip.

P: I has rebut, en aquest
temps, ofertes d’altres
clubs.
R: Si, l'Amposta,
Roquetenc, Benicarló i
Rapitenca però no puc
jugar a 1a. Catalana, doncs
tinc un negoci que tanco a
les sis del matí i, per exem-
ple,  jugar amb a Rapitenca
que ho fa a les dotze era
molt difícil. 
P: Després dels partits ets
dels jugadors que més
pateix?.
R: Si, pateixo perquè se
m’inflama una mica. Però
em poso gel i al dia
següent estic com a nou.
P: Tu haguessis pogut arri-
bar molt lluny.
R: Moltes vegades penso
que Edu Albacar va arribar
a primera. Raül Jiménez a
Segona. Jo crec que sense
la meva lesió, hagués arri-
bat a la Segona divisió B.
P: Una il·lusió.
R: Retirar-me a la

Rapitenca, encara em que-
den tres anys bons de fut-
bol. 
P: Ets del Reial Madrid?.
R: Si, i m’identifico amb el
joc de Ronaldo, però cal dir
que Messi és cinquanta
vegades millor. 
P: Un vici?.
R: El Kinder de xocolata.
P: T'han expulsat molt?
R: Mai i aquest any només
he vist dues grogues; jo
em porto molt bé amb els
àrbitres, m'agrada dialogar
amb ells.  
P: Compta’m una anècdo-
ta.
R: En un partit que jugà-
vem a casa amb
l'Amposta, contra el S.
Bàrbara, atacàvem tres
jugadors i marquem, però
va aparèixer un gos al
camp, abans de gol, per un
costat i en direcció a la
pilota, però sense molestar
al porter. L'àrbitre va
anul·lar el gol. Michel Viñas

va gravar aquesta jugada i
va posar-la per la tele. Va
donar la volta al món, sor-
tint fins i tot a ‘El Larguero’.
P: En els els vestidors oco-
rren moltes coses, no?
R: Si, és relativament nor-
mal. Els veterans de vega-
des volen manar i pot
haver alguna discussió,
pero jo mai he tingut con-
flictes. I si n’hi ha, se solu-
cionen parlant després,
amb calma.
P: En un partit de futbol la
part psicològica influeix
segons el resultat?
R: Méss del que la gent
pugui imaginar.
P: Amics del futbol. 
R: Emili Descarrega, Genís
Valls, Xavi Molas, Kiko
Segarra, Subi, Rovira, Raul
Vates, Edu Albacar, José
Ramon, Marc Bernal, entre
altres. 
P: Digue’m una actriu que
t'agrada?
R: Blanca Suarez. 
P: Un ‘piropo’?
R: El de l'entrenador Sergi
Navarro, del Remolins-
Bítem. Em va dir: "
Ets un exemple a seguir".
P: El jugador és egoista. Tu
ho ets?
R: Els davanters ho solem
ser més però jo prefereixo
passar la pilota i que mar-
qui un altre, si està en
millor posició. És normal
que tots vulguem marcar, i
que en ocasions això afec-
te, però hem d’intentar pen-
sar en equip.
P: Un gol màgic?
R: A La Cava, minut 94,
vaig marcar i encara tení-
em possibilitats de la pro-

moció. 
P: En el primer any, a
l’Alcanar, vas estar molt a
la banqueta.
R: Bé, tornava a jugar des-
prés de la lesió i dels dos
anys amb els veterans. En
part, era normal i també,
amb el temps, va ser-ho
més perquè el mister, a qui
li estic molt agrait per la
confiança, em posava a les
segones parts quan el par-
tit ja estava més trencat i,
jo, més fresc, podia tenir
més opcions amb espais
per davant.
P: Entens els àrbitres?
R: En ocasions es complii-
quen molt però els puc
entendre perquè són
humans i, com els juga-
dors, els nervis de vegades
els traeixen en algun partit.
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: No poder passar la pilo-
ta al porter, ni amb el peu,
així hi haurien mes gols.
P: Aquí, el futbol es viu
amb més passió. Per què?
R: Som com un petit barri i
la rivalitat és gran, tot i que
sana, perquè ens coneixem
tots.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI:  CHIMENO

PROPERA SETMANA: 

FERRERES

10 «Vaig pagar el traspàs a un club de la meva butxaca»
EL JUGADOR MIRACLE
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Tonyina en escabetx de taronja

L’ESCABETX

L' escabetx és un medi de conservació d'aliments. El principal conservant es el
vinagre. L’origen ve dels perses i dels àrabs i a L'Edat Mitjana va ser introduït
als Països Catalans.
L’ escabetx tipus serveix tant per peix (sardines, verat, sorell,truita,tonyina, boní-
tol, gerret, orada, truita…) com per carn (perdius a la vinagreta,colomí,conill,
ànec, guatlla, pollastre) i fins i tot alguna hortalissa, com les carxofes, les alber-
gínies, els calçots o les faves. El peix es pot enfarinar i fregir abans o fer-lo
coure directament amb l’ escabetx, com fan els pescadors. 
Cada comarca, cada casa, cada pescador, arreu del nostre espai gastronòmic
-també Mallorca i el País Valencià- té la seva fórmula pròpia, però podem sug-
gerir un escabetx tipus, que serveixi sobretot per al peix blau-sardines, sorells,
verats, reget, tonyina, bonítol, espet, verderol i fins i tot per al peix blanc de
rodella, tal com es feia antigament.
Ingredients
2 parts d’ oli
1 part de vinagre (aproximadament)
1 cabeça d’alls (aproximadament)
1 ceba grossa
2 o més fulles de llorer
pebre negre en gra (una culleradeta) i sal
Elaboració
Peleu la ceba i talleu-la a llunes. Els alls els podeu deixar sencers i amb pela,
però esclafeu-los.
Poseu oli en una cassola o paella i feu-hi fondre (“confitar”) i no fregir, tots els
ingredients, uns minutets.
En treure la paella del foc, hi afegiu el vinagre en una versió i, en l’ altra- que és
la més corrent- aquest s’ha de fer reduir uns 8 o 10 minuts.
Amb aquesta salsa cobriu el gènere que voleu escabetxar.
Consells:
Si el voleu més lleuger hi podeu afegir aigua, i fins i tot vi blanc.
Hi ha que hi posa la mateixa quantitat d’ oli i de vinagre. i qui hi posa 1/2 l d’oli,
1/4 de dl de vinagre i 1 dl de vi blanc. És important fer servir un vinagre de molt
bona qualitat; la de l’oli es dóna per suposada (extra verge d’ oliva).
En algunes cases hi afegeixen pebre vermell (que no s’ ha de recremar, s’ hi tira
amb el líquid), ceba, tomàquet (que s’hi fan sofregir), clavells,farigola, menta o
alguna altra herba al gust.
Segons la recepta, l’ingredient, prèviament enfarinat i fregit o sense fregir (les
sardines per exemple, es poden fer de les dues maneres) es fa coure durant un
temps (d’un quart a una mitja hora) amb l’ escabetx. Però el més normal és abo-
car la salsa damunt el peix prèviament fregit. Aquest, si és petit (sardines,
gerret, sorell…) es deixa sencer, i si és més gros -tonyina, bonítol, verderol- es
fan a tallades d’un dit de gruix.
També es poden fer escabetxos d’aus, com pollastre, perdiu, colomí, així com
de conill.
Són també deliciosos els de verdures, com carbassons, carxofes o albergínies.
Els escabetxos s’han de menjar sempre freds (el vinagre calent pot produït
molèsties a l’estómac) i, de fet, guanyen amb els dies. Millor, com a mínim, men-
jat a l’ endemà. Es poden conservar 8 dies a la nevera. Tradicionalment es fa
servir una cassola de terrissa; cal que sigui nova o només per a aquest ús, ja
que és un material porós.

INGREDIENTS:

• 4 talls de tonyina
• 200ml d'oli d'oliva verge
• 200ml de vi blanc
• 100ml de vinagre
• 200ml d'aigua
• uns grans de pebre
• 5 o 6 grans d'all esclafats amb pell
• 2 fulles de llorer
• una branca de farigola
• una branca de romaní
• 1/2 culleradeta de pebre vermell
• 1 pastanaga gran ratllada
• 1 ceba tallada en juliana
• sal i pebre

PREPARACiÓ:
• Posem a escalfar l'oli a una paella, i hi afegim la
ceba, la pastanaga, i els alls. 
• Quan la ceba estigui transparent afegim les fulles
de llorer, la farigola, el romaní i els grans de pebre,
ho deixem fer uns dos minuts i afegim la resta d'in-
gredients, l'oli, el vi blanc, el vinagre, l'aigua i el pe-
bre vermell. 
• Ho coem tot junt fins que la ceba i la pastanaga
quedin toves.
• Salem els talls de tonyina, els afegim a l'esca-
betx i apaguem el foc immediatament. La tonyina
es farà amb la calor residual i s'acabarà de coure
amb el vinagre de l'escabetx.  
• Feta d'aquesta manera queda melosa i boníssi-
ma, gens resseca.  
• Està millor d'un dia per l'altre, i si passen uns
dies encara millor. 

Maridatge

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

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat en conjunt.
A partir de migdia creixeran nuvolades a l'interior de la meitat est i a la
resta del Prepirineu que deixaran puntualment el cel molt ennuvolat a la
meitat nord. Independentment, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat al
vessant nord del Pirineu, i també hi haurà intervals de núvols baixos de
matinada i novament al final del dia al litoral central i sud de la Costa Brava.

Precipitacions
Són possibles plugims intermitents al vessant nord del Pirineu i no es des-
carta algun ruixat feble i aïllat a la tarda a zones de muntanya de la meitat
est. S'acumularan quantitats minses (menys de 5 mm en 24 hores).

Temperatures
Mínimes lleugerament més altes. Pel que fa a les màximes, seran semblants
en general si bé pujaran lleugerament a ponent i l'extrem sud i baixaran
lleugerament al quadrant nord-est i al vessant nord del Pirineu. Les mínimes
es mouran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 8 i 13 ºC al Prepirineu, entre
11 i 16 ºC a la depressió Central i el prelitoral nord, entre 13 i 18 ºC a la
resta del prelitoral i entre 16 i 21 ºC al litoral. Les màximes arribaran a
valors d'entre 22 i 27 ºC al Pirineu, si bé seran més baixes al vessant nord
de la serralada, entre 28 i 33 ºC a ponent i l'extrem sud, i entre 25 i 30 ºC
a la resta del país.

Visibilitat
Bona en general i excel·lent als dos extrems del país. Amb tot, al vessant
nord del Pirineu serà regular, i de matinada hi haurà algunes boirines a valls
i fondalades de l'interior.

Vent
Tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts a l'Empordà, més reforça-
da a l'extrem nord on hi haurà cops molts forts. Mestral moderat amb cops forts
fins a migdia i novament a la nit a l'extrem sud del país. A la resta el vent bufarà
fluix i variable, si bé al centre del dia s'imposarà el component oest a l'interior
de la meitat oest i el component sud a la resta, fluix amb cops moderats.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 15°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià

Sant Blai, 17  (Tortosa) 977441914

Pilar Delgado - Jordi Delgado    

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Moran Sitja, Juan Carlos

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet, E. - Ruiz, E.             

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs en un període molt seductor, creatiu i
lúdic, però no pretenguis que arribi la perso-
na dels teus somnis en pocs dies. Si no et
cuides tu és impossible que milloris.

Taure
20/4 al 19/5

Una nova persona apareixerà en la teva vida
i et sentiràs fortament atret per ella. No et
descontrolis, tu ets més important que qual-
sevol assumpte de treball.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus plantejaments en l’amor et poden
servir per agafar impuls i consolidar la teva
imatge respecte a la teva parella. Aprofita el
teu dia de descans per airejar-te i relaxar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

No et resultarà fàcil negociar amb la teva pare-
lla. Potser et posaràs una mica nerviós.
Respecte a la salut, avui disposaràs de molta
energia física.  

Lleó
22/7 al 22/8

No vols tenir desavinences amb ningú. Et ve
de gust passar el dia tranquil. Respecte a la
salut, has de millorar  en nivell de qualitat en
el teu menjar.

Verge
23/8 al 21/9

Pots rectificar moltes coses de la teva vida
amorosa, però no totes són tan importants
com tu creus. No estàs per orgues i qualse-
vol excés que fas costarà car.   

Balança
22/9 al 22/10

Et sentiràs millor saps diferenciar l’amor de
l’amistat. Empra la teva energia a lluitar per
objectius que et valguin la pena o acabaràs
deprimit.  

Escorpí
22/10 al 21/11

És un bon dia per viure una aventura o per
donar-li a la relació que tinguis una bona empen-
ta . Avui tindràs una jornada  carregada de com-
promisos.

Sagitari
21/11 al 21/12

Busca l’estabilitat en la teva vida sentimental.
Si permets que els teus comentaris no siguin
encerts acabaràs  patint-los  en la teva pròpia
carn. Dosifica’t per a no esgotar-te en excés.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Venus per la teva casa vuit
reflecteix que en aquest moment tot relacio-
nat  amb la teva sexualitat augmenta de tem-
peratura.  

Aquari
20/1 al 18/2

Venus transitat per la teva casa set indica un
període intens però dolç en les teves rela-
cions de parella. Respecte a la salut, evita les
situacions que et produeixin intranquil·litat. 

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions que estiguin en punt mort, i que
fan l’efecte que són un llast , seran objecte de
canvi. La millor manera de regularitzar el teu
excés d’energia es fent esport. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

AHORA O NUNCA
divendres i dissabte: 18.30 – 20.30 –
22.30 – 00.30
diumenge a dijous: 18.30 – 20.30 –
22.30
EL NIÑO 44
divendres i dissabte: 18.00 – 20.00 -
22.20 - 00.20
diumenge a dijous: 18.00 - 20.00 -
22.20
JURASSIC WORLD
divendres i dissabte: 18.00 - 19.00 -
20.15 - 21.30 – 22.30 – 00.00
diumenge: 18.00 - 19.00 - 20.15 -
21.30 – 22.30 
laborables: 18.00 – 20.15 – 22.30
dimecres: 18.00 - 19.00 - 20.15 -
21.30 – 22.30 
JURASSIC WORLD 3D
divendres i dissabte: 19.35 - 22.00 -
00.15
diumenge a dijous: 19.35 - 22.00
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
divendres i dissabte: 18.20 – 20.20 –
22.20 – 00.20
diumenge a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.20 
INSIDIOUS 3
divendres i dissabte: 18.00 - 20.30 –
22.30 - 00.45

diumenge a dijous: 18 - 20.30 - 22.30
TOMORROLAND
divendres a dijous: 18.00 – 20.20
CAZA AL ASESINO
divendres: 22.40 – 00.40
dissabte: 22.40 – 00.40
diumenge a dijous:22.40
DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO
divendres i dissabte: 20.30 – 22.35 –
00.40
diumenge a dijous: 20.30 – 22.35
MAD MAX
divendres i dissabte: 22.00 – 00.20 
diumenge a dijous: 22.00

EL VIAJE MAS LARGO

divendres a diumenge:  22.30  

dilluns a dijous: 18.00 – 20.15 -   22.30

CAMPANILLA Y LA LEYENDA DE

LA BESTIA

divendres a diumenge: 18.00 -

19.00 - 20.00 

UPSS, DÓNDE ESTA NOE?

divendres a dijous: 18.00

MINUSCULOS: EL VALLE DE LAS

HORMIGAS PERDIDAS

divendres a dijous: 18.15

LA OVEJA SHAUN 

dilluns, dimarts i dijous: 18.10 

VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

dilluns, dimarts i dijous: 19.45 –

22.15 

ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO

V.O.S.

dijous: 20.15 – 22.30

A CAMBIO DE NADA

divendres a dijous: 20.00

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

AHORA O NUNCA
laborables:  22.00
dissabte: 16.00 – 17.55 – 19.45 
festius:  22.00
EL NIÑO 44
laborables:  19.00 – 21.30
dissabte: 16.00 – 18.30 – 21.00 –
23.30 
festius:  16.00 – 18.30 – 21.00
JURASSIC WORLD
Laborables: 18.00 – 20.15 – 22.30
dissabte: 16.00 – 18.15 – 20.30 –
22.45
festius: 16.00 – 18.15 – 20.30 –
22.45
JURASSIC WORLD 3D
laborables: 21.45
dissabte: 21.30 – 23.45
festius: 21.30
INSIDIOUS 3
Laborables: 22.00
dissabte: 20.15 – 22.00 – 23.45
festius: 20.15 – 22.00
CAMPANILLA Y LA LEYENDA DE
LA BESTIA 
laborables:  18.00 – 20.00
dissabte: 16.30 – 18.15 – 19.45 - 
festius:  16.30 – 18.15 – 19.45
TOMORROWLAND
laborables: 18.30 – 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: 18.00
dissabte: 16.00
festius: 16.00
EL VIAJE MÁS LARGO
laborables:  19.55
dissabte: 18.00 
festius:  18.00

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

LA DEUDA  

diumenge 21: 18.00  

La Unió
Social - Flix

LA DEUDA  

diumenge 21: 18.00     

Cinema Ascó 

LA DEUDA  

diumenge 21: 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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L’objectiu del concurs és
donar projecció als grups
de música de les nostres
comarques així com la pro-
moció de la música catala-
na a les Terres de l’Ebre.
Per aquest motiu, el guan-
yador del concurs tocarà a
Montblanc a l’Acampada
Jove. A més, també vol
esdevenir un punt de troba-
da anual per tot el jovent
combatiu i compromès
amb les Terres de l’Ebre i
els Països Catalans.  

La primera edició celebra-
da a Móra d’Ebre la va
guanyar el grup MASKA-
RATS i la de l’any passat,
que va tenir lloc a la Ràpita,
els guanyadors van ser
CONTRACOP.
Els actes organitzats per
les JERC començaran a les
18 h amb la xerrada de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre a Ca don Ventura (c/
Major, 16). Acabada la
xerrada i al davant mateix
que està la plaça de
l’Ajuntament, el cantant
miravetà Èric Vinaixa ofe-
rirà l’espectacle ‘Llarga
vida al Rock’n’Roll’, amb un
repertori format per músi-
ca pròpia i versions de
clàssics del rock.
Arribada la nit, a les 23.30

h a la pista dels Xofars
començarà pròpiament el
concurs ‘A Xalar!’. El preu
de l’entrada és de 5 € i
inclou una consumició. Els
grups participants són
REREGUARDA, SENSE
RUMB, SETRILL i
SEGONAMÀ. El públic
assistent podrà votar els
grups dipositant el tiquet
de la consumició a l’urna
del seu grup preferit. Per
tant, es podrà emetre un
vot per cada consumició
adquirida. La votació finalit-
zarà quan acabi el concert
de la quarta banda convida-
da. 
Llavors s’anunciaran els
resultats tenint en compte
que la votació popular
sumarà un 70% del resultat

final i la del jurat, el 30%
restant.
Després de l’actuació de
tots els grups novells,
començarà el concert de
Xeic!  que presentaran el
seu nou treball ‘Som’ a la
Ribera d’Ebre. 
En acabar, seguirà la festa
amb el discjòquei
DaMusicFreedom.

La DO Montsant va cele-
brar divendres 12 de juny
la primera edició dels
Premis Montsant. 
Uns guardons que reconei-
xen la tasca i la trajectòria
de viticultors, enòlegs i
cellers de la denominació
d’origen, així com la d’al-
tres professionals i institu-

cions vinculats al món del
vi. 
Els premis Montsant cons-
ten de vuit categories i els
guardonats de cada cate-
goria han estat escollits
per consens per un jurat
integrat per membres del
Consell Regulador de la DO
Montsant i el director gene-

ral d’INCAVI, Jordi Bort.
Relació de premiats:
Premi Vinya-Viticultor:
Josep Miquel Escoda
Inglada i Manuel Anguera
Montserrat
Premi a l’Elaboració
Impecable: Àngel Teixidó
Premi a l’Esperit DO
Montsant: Masroig Vi

Solidari.
Premi Nas Montsant: Pilar
Cavero
Premi Enoturisme:
Cooperativa Falset Marçà i
Baronia del Montsant.
Premi Vinoteca: Vila
Viniteca.
Premi Coneixement: Escola
d'Enologia Jaume Ciurana

de Falset.

Premi Comunicació:
Guía Peñín.

La primera edició dels
Premis Montsant va comp-
tar amb la presència de
Josep Maria Pelegrí, conse-
ller d’Agricultura de la

Generalitat, i l’actuació del
grup In Crescendo, guanya-
dor de la segona edició del
concurs de corals Oh
Happy Day, de TV-3. Tot,
sota la direcció de Marcel
Gorgori, presentador, entre
altres, del programa En
Clau de Vi.

Entrega dels Premis Montsant

Torna el concurs musical, 
‘A Xalar!’ 

Demà dissabte 20 de
juny a Flix tindrà lloc la
tercera edició del con-
curs musical de grups
novells ‘A Xalar!’ que
organitzen les JERC
Terres de l’Ebre.

Guardons que reconeixen la tasca i la trajectòria de viticultors, enòlegs i cellers de la DO

DENOMINACIÓ D’ORIGEN

A Flix.

Després de 

l’actuació de tots els

grups novells.

començarà el 

concert de Xeic!


