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El Govern pagarà al COPATE 
en les properes setmanes

Expoebre, enguany amb el lema “la fira de primavera”, vol traslladar a empreses i visitants les
característiques d’una fira marcada pels sectors relacionats amb l’equipament de la llar, el mobi-
liari, la jardineria, a més de tots els sectors que configuren la Fira de Fires de les Terres de l’Ebre.
La Fira de Fires tindrà a més una oferta d’activitats, exposicions i actes pensades per al visitant,
amb espectacles, desfilades, actuacions musicals, i tot això amb accés gratuït. La cita, a Tortosa,
serà del dijous dia 28 a l’1 de maig.                

Terres de l’Ebre. La Federació de Veïns de
Tortosa reclama celeritat en la recuperació
dels antics terrenys de Renfe. P4

Esports. El partit Vilanova-Jesús i Maria ha
comportat declaracions i denúncies
creuades entre els dos clubs. P11

Terres de l’Ebre. El Govern demana
"serenitat" a taurins i animalistes després dels
incidents al bou embolat d'Aldover.          P6
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‘La fira de primavera’

El secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat,
Ferran Falcó, va assegurar ahir que en quinze dies o tres setma-
nes es pagaran els diners que la Generalitat deu de 2015 al
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPA-
TE) per executar els tractament del mosquit i la mosca negra. Ho
va comunicar en una reunió, a la delegació del Govern de
Tortosa, amb representants del COPATE i alcaldes afectats. A la
foto, sortint de la reunió. P3
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L'alcalde de Roquetes, Paco
Gas i la regidora de l'Àrea de
Qualitat de Vida, Maribel
Belmonte, van fer entregar
aquest dimecres 20 d'abril,
d'un xec solidari de 500 € al
roquetenc Raul Clemente
Sosa, un jove socorrista que
viatjarà a fer tasques huma-
nitàries a l'illa grega de Lesbos
dintre del programa "From
Reus to Hellas". L’alcalde de
Roquetes, Paco Gas, ha desta-
cat que Roquetes també ha volgut fer la seva petita aportació en aquesta
situació d’emergència humanitària que estan patint els refugiats que fugen
dels conflictes bèl·lics.

Roquetes entrega 500 euros a un dels
socorristes ebrencs que viatja a Lesbos

ROQUETES

L'Ajuntament de Tortosa ha estat reconegut un any més amb el Segell
Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública
local, certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques
dels ajuntaments del país. El segell l'ha recollit la 1a tinent d'alcalde,
Meritxell Roigé, de mans del conseller d'Afers Exteriors, Relacions
Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, en un
acte celebrat al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, que
ha comptat amb la presència del rector de la UAB, Ferran Sancho, així
com d’alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya. La tercera edició del
lliurament dels guardons InfoParticipa s'ha fet en el marc d’una jorna-
da sobre la transversalitat de la transparència organitzada conjunta-
ment pel LPCCP i l’Oficina Antifrau de Catalunya. Així mateix, l’alcal-
de d'Amposta, Adam Tomàs, ha recollit la distinció que també ha
rebut l'Ajuntament d'Amposta, que l'ha tinguda amb un 92,31%.

Tortosa i Amposta, distingits amb el Segell
Infoparticipa a la qualitat i transparència en la 

comunicació de la UAB

ELS AJUNTAMENTS

Editorial
Sant Jordi, la millor festa

Hi ha roses, roses a les mans de la gent. Sant Jordi és un dia de festa, d'exaltació de l'amor i de l'amor a la lectura. Cada
23 d'abril, la gent surt al carrer de les diverses poblacions del país. Es respira alegria per la cultura i la llengua. Serà veritat
que Sant Jordi és la millor festa del món?
Tot està a punt per una nova commemoració d’aquesta diada tan catalana i important per la seua vessant sentimental. Els
municipis del nostre territori ja tenen preparat un ampli replet d’activitats culturals i lúdiques, amb motiu d’una festa amb
gran tradició. Demà és el gran dia.

La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya, com ja és habitual a l’entorn del 14 d’abril, orga-
nitza diversos actes per commemorar el 85è aniversari de la proclamació de la República Catalana. Enguany,
els actes se celebraran a Xerta avui divendres. A les 20 hores hi haurà una xerrada a càrrec del diputat Joan
Tardà, a la sala polivalent de l’Ajuntament. En acabar, a les 21.30 hores, es farà el sopar d’Homenatge a la
Fraternitat Republicana en el transcurs del qual es lliuraran els guardons a la Fraternitat Republicana a una per-
sona o entitat de cadascuna de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, escollits per les federacions comar-
cals del partit. Els guardons a la Fraternitat Republicana tenen com a objectiu homenatjar persones o entitats
que han portat una trajectòria basada en la defensa dels valors republicans i la defensa de Catalunya.  També
durant el sopar, les Joventuts d’Esquerra Republicana de les Terres de l’Ebre lliuraran la Menció Joan Ferré a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, en reconeixement per la seva lluita en defensa de les Terres de l’Ebre. A més,
es recordarà la figura de Joan Ferré, que va morir l’octubre passat. Ferré va ser secretari general de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Estat Català (JEREC) de Tortosa els anys 1936 i 1937, voluntari de la
Columna Macià-Companys amb 17 anys, combatent republicà a la Batalla de l’Ebre amb les tropes del coman-
dant Manuel Tagüeña i presoner en un camp de l’exili francès l’any 1939. 
També aquesta tarda, a les 18.00 h i a l’antiga estació de Xerta, les JERC oferiran la xerrada ‘La Guerra Civil
més incivil’, a càrrec d’Emigdi Subirats. El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, Albert Salvadó, ha afir-
mat que ‘el sopar d’Homenatge a la Fraternitat Republicana és l’acte més especial i important que organitzem cada any, perquè és una mostra de reconeixement
i agraïment a persones i entitats que en moments difícils s’han compromès al màxim per defensar els ideals republicans i el territori’. Segons el president republicà,
‘el seu exemple ens ha de guiar per fer una societat millor i més lliure, i encoratjar per aconseguir d’aquí pocs mesos la llibertat nacional’.

ERC i les JERC commemoraran a Xerta, amb el diputat
Joan Tardà, el 85è aniversari de la República catalana

L'associació de Parkinson de Terres de l'Ebre va
celebrar el passat diumenge el dia mundial del
Parkinson a l'Ametlla de Mar. Més d'un centenar
de persones van participar en les diferents activi-
tats culturals i de sensibilització, a més de l'apor-
tació dels quilòmetres realitzats per la triatló Half
de l'Ametlla de Mar que els va aportar per a la
suma de quilòmetres totals realitzats per les diferents ciutats del món en
motiu del dia mundial. La representant de l'associació a l'Ametlla de Mar, la
Pepa Martín, va valorar molt positivament la jornada: “ha sigut molt emo-
tiva, amb molt bona participació. Ara solament ens falta  iniciar les teràpies
al nostre poble per a que cap malalt de Parkinson es quedi sense elles”.

Dia Mundial del Parkinson 

L’AMETLLA DE MAR

Els actes se celebraran a Xerta, avui divendres
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El Govern pagarà al COPATE en les properes setmanes els recursos
pendents pels tractaments contra la mosca negra i el mosquit

El secretari general de Territori i Sostenibilitat es compromet, ahir dijous, a millorar el conveni amb el consorci i “agilitzar les gestions” 

L’acte d’inauguració
tindrà lloc avui divendres a
les 19.30 h al pavelló firal a
càrrec de Teresa Galiana
Andreu, empresària jubilada
i veïna del poble. La recep-
ció d’autoritats serà a les
19.00 h a l’Ajuntament.
Dani Andreu, alcalde de

l’Aldea, explica que “amb la
dotzena  edició de la Fira de
l’Arròs i del Comerç de l’Al-
dea obrim de nou la oportu-
nitat per a que tots els co-
merços i empreses locals
puguin ubicar la seva oferta
en un espai privilegiat, un

gran aparador municipal.
L’Associació l’Aldea Comer-
cial, conjuntament amb l’à-
rea de comerç posa a dispo-
sició del nostre sector
econòmic uns dies que te-
nen vocació d’expressar la
riquesa i la qualitat dels nos-
tres negocis”.
Andreu afegeix que “des

del nostre ajuntament in-
tentem afavorir l’activitat
econòmica al poble. El nos-
tre objectiu és ampli i sem-
pre destinat a crear llocs de
treball de manera directa
com són els plans d’ocupa-

ció de neteja viària, la incen-
tivació de la implantació de
noves activitats i la contrac-
tació de treballadors per a
les empreses per mig de
subvencions o la promoció
transversal dels nostres pro-
ductes més identitaris. El
consistori vol que se’ns re-
conegui un motiu pel qual
sempre hem estat capda-
vanters: la qualitat de la
nostra horta i d’aquesta ma-
nera implantar una marca
de prestigi que beneficiarà
al conjunt d’empreses i co-
merços. Amb la inversió de

l’ajuntament en la Fira es fa
un gran esforç per tal de
que els expositors puguin
mostrar el seu negoci en les
condicions més atractives

possibles”.
Es podrà gaudir de la Fira

fins diumenge. L’Aldea serà
un bon punt de trobada
aquest cap de setmana.

12 ena Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea
Avui divendres s’inaugura

EN UN MINUT

*TORTOSA: Dimarts va
tenir lloc un incendi men-
tre es realitzaven uns tre-
balls de manteniment a la
planta de l'empresa
Tortosa Energia ubicada al
polígon Baix Ebre. El foc
va cremar la recoberta de
fibra d'una de les torres i
va acabar afectant les
altres tres. El 112 va rebre
una vintena de trucades
alertant de l'incendi.

*AMPOSTA: Pares i
mares d’Amposta no tiren
la tovallola i continuen les
mobilitzacions per mante-
nir tots els grups de P3 el
curs vinent. Segons el
portal ebredigital.cat, el
mur exterior de l’escola
Soriano Montagut, on
perilla una línia del primer
curs d’infantil a partir de
setembre, s’ha començat
a pintar de groc i diven-
dres a la tarda s’ha convo-
cat una manifestació pel
centre del municipi.

* LA SÉNIA: Premi gros a
la Sénia de gairebé 900
mil euros. L'administració
nº 1 el va vendre  la set-
mana passada.

*ULLDECONA: Aquesta
setmana l’Ajuntament ha
dut a terme diversos tre-
balls de manteniment i
enquitranat de la via
pública en diferents trams
actualment en molt mal
estat. En concret es tracta
de la intersecció dels
carrers Major-Barcelona,
Major-Miquel Querol,
Entença-Calvari, Vidal i
B a r r a q u e r - R a m ó n
Salomón i aquesta matei-
xa via amb Guifré i Avd.
Constitució. En total s’ha
arranjat uns 2.700 m2 de
carrers, sobretot intersec-
cions, amb una inversió
de més de 24.500 euros.

Més
notícies

ecretari general del
Departament de Territori i
Sostenibilitat, Ferran
Falcó, ha assegurat que
en quinze dies o tres set-
manes es pagaran els
diners que la Generalitat
deu de 2015 al Consorci
de Polítiques Ambientals
de les Terres de l'Ebre
(COPATE) per executar als
tractament del mosquit i
la mosca negra. Falcó ha
lamentat que encara hagi
estat aquest dijous quan
s'ha resolt el darrer tràmit
burocràtic entre
Departaments perquè es
pugui aprovar l'acord de
Govern que autoritzi el
pagament. "La gestió és
molt complexa i l'hem de
mirar de fer-la més fàcil",
ha reclamat el secretari.
Aquest és un dels aspec-
tes que Falcó s'ha com-
promès a revisar dins
d'una renegociació del

conveni amb el COPATE,
que finalitza el 2017, així
com també a augmentar-
ne la dotació econòmica.
El secretari de Territori i
Sostenibilitat ha instat als
agents del territori a man-
tenir una "mesa estable"
on es tractin els problemes
de la gestió d'aquestes

plagues. Segons ACN,
totes les parts han acabat
apuntant als problemes
administratius com la
principal raó de l'incom-
pliment de la Generalitat
encara no ha fet la seva
aportació al COPATE pels
tractaments duts a terme
en el 2015. En una reunió,

"profitosa" segons totes
les parts, a la delegació
del Govern de Tortosa
amb representants del
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l'Ebre (COPATE) i alcal-
des afectats, el secretari
general de Territori i
Sostenibilitat, Ferran
Falcó, ha remarcat que la
gestió dels procediments
necessaris que estableix
l'acord, "no ha anat bé"
ni s'ha fet "amb l'agilitat
que convindria". Segons
Falcó, ha estat en la tro-
bada d'aquest dijous, que
s'ha confirmat que "el
darrer dels pagadors del
conveni", el Departament
de Salut, ha trobat "el
paper" que faltava per
enviar tota la documenta-
ció necessària al
Departament de Territori i
que aquest pugui trame-
tre al Departament

d'Economia la documen-
tació dels quatre
Departaments que fan
aportacions al conveni del
COPATE. Economia final-
ment podrà tramitar l'a-
cord de Govern que farà
efectiu el pagament al
consorci. Quinze dies o
tres setmanes, ha apuntat
Falcó, com el termini que
es preveu que es retardi
aquest cobrament. 
"Estem en condicions de
pagar perquè els diners –
els 673.000 euros que
reclama el COPATE- per-
què hi són. Però de cara a
l'any que ve s'ha de resol-
dre amb més agilitat"

“Estem en 
condicions de
pagar els

673.000 euros,
perquè hi són”

La reunió va tenir lloc ahir.                      FOTO: ACN
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La Federació de Veïns de Tortosa reclama celeritat en la
recuperació dels antics terrenys de Renfe

D’altra banda, l’entitat celebra que Foment respongui a les seues reclamacions sobre l’N-340

La Federació
d'Associacions de Veïns
de Tortosa ha reclamat a
Adif i l'Ajuntament de
Tortosa que s'accelerin les
negociacions perquè la
ciutat pugui recuperar,
sense costos per al consis-
tori, els antics terrenys de
la via ferroviària, inutilit-
zada des de fa dues dèca-
des. El president de l'enti-
tat, Josep Baubí, ha criti-
cat que l'espai s'hagi con-
vertit en "un parc temàtic
de brossa" i també ha
reclamat millores per a
l'estació de trens de la
ciutat perquè ha conside-
rat que "està feta una
pelleringa". Baubí (a la
foto) ha celebrat que
Foment hagi respost les

seves reclamacions sobre
l'N-340 però insisteix en
exigir la gratuïtat total de
l'AP-7. Segons ACN, en
una carta el ministeri
detalla que aquest 2016
està previst adjudicar els
projectes constructius
dels trams pendents de
l'A7, que es construiran
cinc noves rotondes i que
s'estudien amb la
Generalitat les bonifica-
cions per treure els trànsit
pesat de la carretera
nacional seguint el model
de l'N-2 a Girona.
Més enllà de la reivindica-
ció perquè els terrenys de
l'antiga línia ferroviària de
Renfe passin a ser de titu-
laritat municipal de
l'Ajuntament de Tortosa i

que puguin ser netejats
però, sobretot, utilitzats,
la Federació de Veïns de
Tortosa també ha defen-
sat que cal millorar el ser-
vei de trens entre la capi-
tal ebrenca i Barcelona i
recuperar la connexió
amb València. El president
de l'entitat veïnal, Josep
Baubí, ha recordat que ja
en l'etapa en la qual
Francisco Álvarez Cascos
era ministre de Foment es
va establir el compromís
de crear un 'bypass' a la
zona de l'Aldea per recu-
perar aquesta connexió
directa de la capital de les
Terres de l'Ebre amb la del
País Valencià que no s'ha
fet mai. 
Per acabar, informar que

el portaveu del grup
municipal socialista, Enric
Roig, ha volgut agrair a
les entitats veïnals de
Tortosa que reclamin ara

a les institucions corres-
ponents aquesta i altres
propostes que “els socia-
listes sempre hem defen-
sat”.

EN UN MINUT

*L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha posat en
marxa el programa social
"Tiquet fresc", un nou
instrument dirigit a garan-
tir una dieta saludable a
les famílies més desafavo-
rides, totes elles amb els
informes corresponents
dels serveis tècnics socials
municipals. 
D’altra banda, amb l'ob-
jectiu de contribuir a la
millora del civisme a la
ciutat, l'Ajuntament ha
obert una nova àrea cani-
na d'esbarjo al barri de
Sant Llàtzer, la tercera en
entrar en servei, després
de les de Ferreries i
Remolins. El nou espai,
d'uns 500 m2 de superfí-
cie, s'ha instal·lat al carrer
Bisbe Serra, just darrera
de l'església dels Àngels

Més
notícies

El portaveu del PC a l’a-
juntament d’Amposta,
Francesc Miró, ha fet
públic aquest dimarts que
el grup socialista presen-
tarà una moció al ple
municipal en la que s’insta
a la Generalitat a no supri-
mir cap línia de P3 a
Amposta.Així mateix, la
moció socialista demana
al Govern que modifiqui
la llei d’educació de
Catalunya a fi i efecte de
rebaixar la ràtio a un
màxim de 20 alumnes per
aula al cicle d’educació
infantil. “Un poble que
tanca aules és un poble
sense futur. No ens ho
podem permetre!”, ha dit
Miró. 

‘No
suprimir
cap línia
de P3’

Les obres del nou Centre
d'Assistència Primària
(CAP) d'Amposta
començaran durant el
darrer trimestre del 2016
amb la voluntat de tenir
aquest equipament enlles-
tit durant el 2018. Així
s'ha donat a conèixer
aquest dilluns al matí en el
marc d'una roda de prem-
sa en la que també s'han
detallat les principals
característiques de la nova
construcció, que tindrà un
pressupost de 4,2 milions d'euros. L'obra la finançarà el CatSalut a traves
d'Infraestructures de la Generalitat, que serà el gestor de l'obra. L'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, en la presentació del projecte ha assenyalat que es tracta d'una obra
"molt esperada" a la ciutat. "El CAP actual és un edifici dels anys 80 i té algunes man-
cances, per això la construcció d'aquest edifici és una prioritat", ha afegit. 

L’Ajuntament d’Alcanar
va aprovar, el passat
dijous 14 d’abril, en sessió
plenària extraordinària,
els Pressupostos Generals
per al 2016.  
Es tracta d’un pressupost
de poc més de 9,6M d’€,
aproximadament 1M d’€
superior a l’anterior.
Aquest increment es deu,
en gran mesura, a la
incorporació al pressupost
de la dotació per fer front

al pagament de la sentèn-
cia del cas TUROV. 
Segons nota de
l’Ajuntament, cal fer men-
ció als més de 0,9M d’€
destinats a inversions,
entre les que destaquen
l’acabament de les obres
de reforma de l’Alberg del
Josepets i el seu equipa-
ment, la rehabilitació del
Mercat municipal i el seu
equipament, el cobriment
de les pistes esportives de

l’escola  Joan Baptista
Serra i les obres d’urbanit-
zació del c/ Magallanes, a
les Cases d’Alcanar.
Tanmateix, s’han dotat
partides per a la redacció
dels projectes d’urbanit-
zació de diversos carrers,
com el Jaume I, 11 de
setembre, Enric Granados,
Càlig o Passatge
Espanyol, que es pre-
veuen executar en els
propers anys. En aquest

mateix sentit, també s’ha
previst una partida per
encarregar la redacció de
l’avantprojecte de rehabi-
litació de l’Auditori muni-
cipal. Aquest pressupos-
tos seran els primers al
municipi que recolliran
l’opinió dels ciutadans i
ciutadanes, en tant que
incorporen diverses parti-
des per dur a terme les
accions escollides en la
campanya de pressupos-

tos participatius promo-
guda des del consistori, i
que van de la dotació de
més equips desfibril·ladors
en diversos espais, a la
creació d’un carril bici al
passeig marítim de les
Cases, passant per accions
de millora de l’accessibili-
tat mitjançant passos
adaptats o l’arranjament
de parcs infantils.
Igualment, es donarà con-
tinuïtat als principals pro-

jectes que han abanderat
les àrees socials i d’empre-
sa els darrers anys,  a la
vegada que se n’engega-
ran de nous en l’àmbit de
la gent gran i els esports,
entre d’altres. El projecte
de Pressupostos es va
aprovar amb els vots
favorables del Grup
d’Esquerra, al govern,
amb el suport del PSC; les
abstencions de CIU i PP, i
el vot en contra de la CUP.

La vuitena Festa
del Mercat a la
Plaça d’Amposta,
que serà del 13 al
15 de maig, ja té
cartell. L'alcalde
d ' A m p o s t a ,
Adam Tomàs,
acompanyat per
la regidora de
Cultura, Inés
Martí, i el director
de la Festa, Jordi
Príncep, ha pre-
sentat la nova imatge i ha avançat algunes de les grans
novetats d'enguany, entre elles el canvi de dia de la
inauguració. "Fins ara, el pregó s'havia fet en dissabte al
migdia, en aquesta vuitena edició, apostem perquè la
inauguració sigue divendres a la tarda", ha avançat
Tomàs, tot recordant que era una de les reivindicacions
del grup municipal d'Esquerra d'Amposta (EA). “La
voluntat és que la Festa del Mercat es consolide com un
pol d'atracció de gent de fora de la ciutat, "com tot allò
que estem impulsant des del govern". 

El nou CAP d'Amposta estarà

enllestit al 2018

Alcanar aprova els Pressupostos Generals per al 2016

La vuitena edició de la Festa
del Mercat ja té cartell

El CatSalut invertirà 4,2 milions d'euros en la construcció del nou equipament

La navegació fluvial, eix temàtic d'enguany
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En els darrers mesos, s’ha detectat una modalitat d'es-
tafa que te ́ com a potencials destinataris els comer-
ciants del nostre territori. Segons la policia de la
Generalitat-Mossos d'esquadra, a les Terres de l'Ebre,
“l'estafa consisteix en què un/a home/dona es fa pas-
sar per comercial d'un diari o revista conegut/da de la
zona i ofereix als comerciants la possibilitat d'anunciar
el seu negoci en un espai del rotatiu destinat a la publi-
citat. L'estafador/a fa pagar per avançat els diners que
diu que val la publicitat, i els informa que en un breu
espai de temps la veuran publicada al diari o revista.
Per no aixecar sospites, fins i tot, lliura un rebut en
prova del pagament en efectiu”.
Els comerciants s'adonen que han estat víctimes d'una
estafa quan han passat diverses setmanes sense que es
publiqui l'anunci fraudulentament contractat.
Per tot plegat i per tal d'evitar accions com aquesta, la Policia de la Generalitat-Mossos d'esquadra adverteix que
“cal estar especialment atents a l'hora de contratar qualsevol servei de publicitat en algun mitjà de comunicació.
Davant la sospita d'haver estat víctima d'aquest il·lícit penal, els emplacem a denunciar i/o comunicar-nos qualse-
vol cas semblant al descrit, per poder intervenir el més aviat possible”.

En base a la notícia adjunta, pel que respecta al Més
Ebre, informar i aclarir que el comercial o representant
d’aquest mitjà, que pugue efectuar una visita, ha de
presentar aquesta acreditació oficial (la de la part supe-
rior). Si no la porta, no s’ha de contractar cap tipus de
publicitat per evitar, d’aquesta forma, qualsevol
malentès. 

“Cal estar alerta a l'hora de contractar
anuncis publicitaris en diaris o revistes”

Comunicat de Més EbreNova modalitat d’estafa amb venda de publicitat, a comerços i empresaris ebrencs
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El Govern demana "serenitat" a
taurins i animalistes després dels
incidents al bou embolat d'Aldover
El delegat a les Terres de l'Ebre condemna els fets i refusa que
calgui reforçar la presència policial als actes amb bous

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, acompanyat del director general d’Egara, Òscar
Simón, han visitat aquest dimecres la nova base d’ambulàncies del municipi, que s’ha
traslladat aquesta mateixa setmana del Centre d’Atenció Primària (CAP) fins a la plan-
ta baixa del Centre de Rehabilitació que gestiona l’Hospital Comarcal d’Amposta a la
Ràpita. Segons Josep Caparrós, “les condicions amb què els tècnics de les ambulàn-
cies havien de treballar a la base que tenien ubicada al CAP no reunien les condicions
mínimes des del punt de vista laboral i de salubritat”. Una situació que s’arrossegava
des de fa pràcticament 10 anys. Gràcies a un acord entre l’Ajuntament de la Ràpita,
l’empresa adjudicatària de la gestió de les ambulàncies a Tarragona i  l’Hospital
Comarcal d’Amposta,  s’ha posat en funcionament aquesta nova base, que disposa
de prop de 200 metres quadrats útils, destinats tant a l’aparcament de la flota mòbil
com a les dependències del personal.  En aquest sentit, el director d’Egara, Òscar
Simón, ha agraït a l’alcalde rapitenc les gestions fetes pel consistori per tal d’aconse-
guir aquest trasllat de seu. Actualment la Ràpita disposa d’ 1 ambulància durant tot
l’any les 24 hores del dia i el servei es reforça a l’estiu amb una ambulància més, que
el proper mes de juny ja entrarà en servei. Cal destacar que, a més de millorar de les
condicions de treball del personal tècnic, la nova ubicació de la base d’ambulàncies
afavoreix també la mobilitat dels vehicles del SEM, ja que, segons ha explicat Josep
Caparrós, “podran accedir més fàcilment i amb més rapidesa a la carretera N-340 o
a les platges, entre d’altres”. L’edifici que actualment ocupa el Centre de Rehabilitació
en què l’Hospital Comarcal d’Amposta deriva els pacients de la localitat i, des d’aques-
ta setmana, també la base de les ambulàncies, està ubicat en un solar de titularitat
municipal que l’ajuntament va cedir a Sagessa l’any 2010 per instal·lar-hi una unitat
de Fisioteràpia i Rehabilitació i un hospital de dia terapèutic. A hores d’ara, només ha
entrat en servei a la primera planta de l’edifici l’àrea de fisioteràpia, a la qual es deri-
ven el 90 per cent dels pacients de l’Hospital Comarcal que provenen de la Ràpita.
L’edifici disposa en total de 607 metres quadrats de superfície construïda i va suposar
una inversió d'1,3 milions d’euros.

El Síndic de Greuges ha reunit aquest dimarts a la tarda representants d'administra-
cions, operadors del servei plataformes d'usuaris per fer una posada en comú sobre
l'actual sistema ferroviari a Catalunya. "Volem posar en comú totes les condicions
que permetin fer recomanacions de millora dels serveis", ha assenyalat en declara-
cions a l'ACN el Síndic, Rafael Ribó. A la trobada hi són presents, d'una banda, repre-
sentants de TMB, Renfe, ATM i l'Agència Catalana del Consum, i de l'altra, d'enti-
tats d'usuaris afectats pel servei de transport del tren, com és el Col·lectiu 'Perquè no
ens fotin el tren' d'Osona-Ripollès, o la Plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-
Priorat, els quals denuncien una mala qualitat del servei amb combois obsolets, poca
puntualitat i una durada en el recorregut cada vegada més llarg. El portaveu de la
Plataforma, Josep Casadó, assegura que el trajecte Barcelona-Móra la Nova de l'R15,
per exemple, dura més ara que a principis del segle XX , quan els trens "anaven amb
vapor", assegura. La conclusió de la trobada és que s’ha de tenir més paciència fins
que no estigue enllestit el desdoblament del Corredor del Mediterrani entre
Vandellòs i Tarragona. 

El delegat del Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha demanat "sere-
nitat" entre els aficionats taurins dels
correbous i els animalistes que participen
als actes per enregistrar imatges i vetllar
pel compliment de la llei. Pallarès ha con-
demnat els fets que es van produir
aquest cap de setmana als bous embolats
d'Aldover amb els quals s'inicia la tempo-
rada taurina a les Terres de l'Ebre. "Si fem
les coses ben fetes no hem de tenir por
de res, ni que ens gravin", ha dit a les
comissions taurines i als ajuntaments.
També als animalistes els ha demanat
respecte per la gent que els agrada la
festa taurina. "Vivim en un país
democràtic i de llibertat i hem de procurar ser comprensius els uns amb els altres", ha
reclamat Pallarès. "Condemnen la manera com han començat els bous i estem tristos
per com s'ha portat", ha sentenciat el delegat. Pallarès (imatge de la foto) també ha
refusat que calgui enviar més Mossos d'Esquadra per evitar aquestes situacions i ha
apel·lat a la voluntat de la gent per què no es repeteixi. 
Incidències
Segons va denunciar, davant dels Mossos d'Esquadra, l'entitat AnimaNaturalis, la nit del
passat dissabte a Aldover, quatre activistes van patir un "linxament públic" per part d'a-
ficionats taurins quan estaven enregistrant imatges dels bous embolats a la plaça.
Segons han denunciat, les quatre dones van quedar "acorralades" per alguns veïns des-
prés que el president de l'Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre, Joaquim
Martí, alertés per la megafonia de la presència de les activistes. Gascón, com a porta-
veu de l'entitat, ha agraït a l'alcaldessa d'Aldover i la propietària del bar de la plaça que
les protegissin i les acompanyessin fins a l'ambulància fins que van arribar els Mossos
per evitar majors incidents. Els advocats de l'entitat estudien ara presentar denúncia
contra la Penya Taurina 'Lo Pou' i l'Ajuntament d'Aldover perquè consideren que es va
infringir la Llei de regulació de les festes tradicionals amb bous. Per la seva part, el pre-
sident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines, Ximo Martí, ha refusat les acu-
sacions d'incitació a l'odi que li atribueix la denúncia de les activistes d'AnimaNaturalis.
Martí ha explicat que, abans de la lectura del manifest en defensa a la festa amb bous,
que es llegirà a tots els actes taurins del territori, va donar "la benvinguda" a tots els
assistents a la celebració del bou embolat d'Aldover i també a les "animalistes presents
a l'acte". Martí ha negat que hi hagués agressions a les noies i ha relatat que la gent
només hauria exclamat cap a elles amb un lema en defensa dels correbous, 'Sí als bous!'
concretament. Lamenta que la denúncia hagi recaigut en la seva persona quan no va
intervenir en els incidents denunciats. “La manera d'evitar aquestes situacions, just ara
que s'inicia la temporada, passa perquè els animalistes no assisteixin amb provocacions
als actes amb bous. No han de venir a provocar. És així de fàcil i senzill. El que van venir
a fer és a provocar i no només van gravar les bous. Van gravar també a la gent que per
això es va enfadar", ha assegurat Martí.  

Entra en servei la nova base
d’ambulàncies a la Ràpita

El Síndic reuneix administracions, operadors
i plataformes d'usuaris 

Per debatre sobre el servei ferroviari de Catalunya

‘Un equipament sanitari amb nous usos’

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Daniel Andreu, i l'alcalde
de Xerta, Roger Aviñó, han
homenatjat la veïna
Francisca Pons Sabaté amb
motiu de la celebració del
seu centenari. L'àvia, que
viu al seu domicili ubicat a
la plaça Major de Xerta, va
nàixer el 19 d'abril de
1916, té cinc fills, 10 néts i
17 besnéts. Daniel Andreu
li ha lliurat una placa com-
memorativa de reconeixe-
ment en nom del Consell Comarcal del Baix Ebre, mentre que Roger Aviñó li ha fet
entrega d'un ram de flors i una estatueta de Sant Martí, patró de la vila de Xerta. 

Xertolina centenària
Homenatge a Francisca Pons i Sabaté
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EN UN MINUT

*GANDESA: Primer acte
com a Ciutat Forestal 2016.
Fou dimarts amb una plan-
tada d’arbres autòctons
per alumnes de l’escola
Puig Cavaller i amb visita
de la directora general de
Forests, Montserrat Barniol.
*MÓRA D’EBRE: El can-
tant dels Quicos, Arturo
Gaya, va presentar el
dilluns passat a Móra
d'Ebre el seu llibre ‘L'Ebre,
un riu que fa pujada’, un lli-
bre de viatges, racons,
històries personals i llegen-
des. 
L'associació cultural La
Riuada organitza l'exposi-
ció "Galeria de personat-
ges", a la Sala Julio Antonio
de Móra d'Ebre. Avui a les
20.00 h
*GANDESA: el dia 27 d'a-
bril, de 9.00 h a 14.00 h,
tindrà lloc al Casal de
Joventut de Gandesa la pri-
mera jornada "Reg, page-
sia i territori", organitzada
per la Comunitat de
Regans de la Terra Alta.

Més
notícies

La segona edició de l'intercanvi professional de
la iniciativa 'Tres territoris, una mateixa terra"
que s'ha fet aquest dilluns a Gandesa, ha aple-
gat 120 empresaris de la regió que conforma el
projecte, la Terra Alta, la comarca turolenca del
Matarranya i la població castellonenca de
Morella. Aquestes trobades serveixen al sector
turístic i agroalimentari per intercanviar expe-
riències i actius i generar noves propostes i
oportunitat amb una única finalitat: augmentar el turisme en aquesta terra de cruïlla que conformen les
tres regions. Segons ACN, com ha destacat el president comarcal del Matarranya, Rafael Martí, es difu-
minen les fronteres administratives amb la llengua, la cultura comuna i les tradicions entrelligades i els
actius són tan similars que cal unir esforços. Així ho han defensat el president de la Terra Alta, Carles Luz,
i l'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, que han presidit la trobada.

Els actius de la Terra Alta, el Matarranya i Morella
units: ‘3 territoris, una mateixa comarca’

Per fer créixer el turisme

Com orientar la qualitat dels allotja-
ments i de les empreses de serveis
de la Ribera d’Ebre de cara als mer-
cats de senderisme, BTT, pesca,
navegació fluvial i altres activitats a
la natura, així com adequar l’oferta
del sector de la restauració a les
noves tendències del mercat.
Aquest és l’objectiu del seminari
professional que se celebrarà a
Móra d’Ebre a partir del 27 d’abril,
dins el programa Ribera d’Ebre Viva
de suport als empresaris de la
comarca. Aquesta activitat formativa, dirigida especialment a empre-
saris del sector turístic, es desenvoluparà en tres sessions.

Seminari per millorar la competitivitat del
sector turístic de la Ribera d’Ebre

Oberta la inscripió

El consell
d'Administració de la
societat estatal Acuamed
(Aigües de les Conques
Mediterrànies), del minis-
teri d'Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient, ha autoritzat
aquest dimarts l'adjudica-
ció del contracte de direc-
ció de les obres d'elimina-
ció de la contaminació

química que encara s'ha
de treure de l'embassa-
ment de Flix (Ribera
d'Ebre). 
Segons ACN, els treballs
s'han assignat a Inypsa
Informes y Proyectos,
amb un pressupost de
315.000 euros, i consistei-
xen en dur a terme la
feina i els serveis tècnics
necessaris per "efectuar la

direcció facultativa de les
obres del projecte d'elimi-
nació de la contaminació
química" al pantà flixan-
co, seguint les instrucció
que determina la
Declaració d'Impacte
Ambiental. 
No s'inclou en l'adjudica-
ció la direcció i el segui-
ment mediambiental d'a-
questes obres.

Acuamed adjudica el contracte per
dirigir l'eliminació dels residus químics
Pendents d’extraure del pantà de Flix ERC ha denunciat

aquest dilluns
l’estat “deplora-
ble” del pas a
nivell de Móra la
Nova i ha recor-
dat que el govern
espanyol es va
comprometre a
principis dels
noranta a fer-hi
un pas soterrat. Tal com informa l’ACN, també ha
subratllat que el projecte es va remodelar i que està pen-
dent d’executar des de l’any 2009. Tot plegat s’ha dit en
el marc d’una visita dels senadors republicans Miquel
Aubà i Josep Rufà, acompanyats del diputat al Parlament
de Catalunya Ferran Civit, a l’alcalde de Móra la Nova,
Francesc Xavier Moliné, per parlar de les deficiències de
la línia ferroviària R15 i de l’estat del pas a nivell del
municipi. Moliné ha demanat que es refaci el pas a nivell
actual amb un pas lateral per millorar la seguretat dels
vianants. També ha denunciat “el problema que hi ha
amb els serveis municipals que creuen per sota del pas a
nivell i que necessitarien poder passar-hi amb unes con-
dicions òptimes”. Com a exemple ha parlat del cablejat
de la megafonia, que segons ha explicat va ser enretirat
fa unes setmanes per ADIF, i des de llavors “no hi ha
manera de poder comunicar-se entre la part inferior i la
superior del poble”. El cas és especialment destacat per-
què aquest servei “forma part del Pla d’Emergència
Nuclear (PENTA) i seria necessari en cas d’evacuació”.

L’estat del pas a nivell de
Móra la Nova és ‘deplorable’

‘Manca manteniment de la línia ferroviària’
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* LA DIPUTADA DEL
PSC CARME CHACÓN
es va reunir dissabte
amb la Cambra de
Comerç de Tortosa, en
qualitat de secretària de
Relacions Internacionals
del PSOE. A la trobada,
el president de l'ens
cameral, José María
Chavarria, li va trasme-
tre la necessitat de faci-
litar el comerç exterior
de les empreses del
territori, un àmbit que
han potenciat durant
els últims anys.  Segons
ebredigital.cat, Chacón
va reiterar que a l'Ebre li
cal un pla de reindus-
trialització,
*EL CINEASTA WIM
VANDEKEYBUS estarà
al proper Festival
Deltebre Dansa com
una de les novetats de
l’edició d’enguany, que
tindrà lloc de l’11 al 24
de juliol. 
*MOVEM TORTOSA
convoca a la ciutadania
de la capital del Baix
Ebre a una assemblea
informativa oberta, en
la qual exposarà la
situació municipal a
pocs dies de complir el
primer any del mandat.
La data és el 7 de maig
a les 18.30 h, i el lloc, el
Centre Cívic de
Ferreries.

*EL NOU MODEL DE
TRANSPORT SANITARI
que tantes crítiques ha
despertat per la supres-
sió d’ambulàncies a
alguns municipis i la
reordenació d’unitats es
revisarà en les properes
setmanes. Així ho ha
confirmat el nou direc-
tor de Salut a les Terres
de l’Ebre i s’informa a
ebredigital.cat.

Més
notícies

ÈXIT DE LA QUARTA EDICIÓ DE
L’ENGLISH FESTIVAL DE TORTOSA

Durant aquest cap de setmana s’ha
pogut gaudir a Tortosa d’un bon nombre
d’actes d’actes molt diversos gràcies a un
Festival referent, únic Catalunya, i que té
com a objectiu divertir-se amb la llengua
anglesa, practicant i aprenent d’una
forma quotidiana. Cal destacar la bona
feina dels col.laboradors, indispensables
perquè tiri avant aquest esdeveniment.
Divendres passat per la nit, fou l’obertu-
ra del Festival, al mercat. Un èxit total ja
superant-se totes les previsions (Imatge
de la foto).

Com cada any Paüls celebrarà la seva
Festa de la Cirera. Com a novetats d’a-
questa edició són la celebració de la
primera Ruta de Tapes de Paüls, un
servei de taxi gratuït des dels pàr-
quings fins l’entrada de la fira, una
tirada de pinyol de cirera amb la boca
o representacions de teatre al carrer.
L’últim diumenge de maig, el dia 29,
s’iniciarà la Festa amb el Mercat de la
Cirera i una jornada solidària on s’han
programat diferents actuacions musi-
cals com ara concerts de bandes i
actuacions de conjunts per recaptar
fons per a la fundació Actays. Aquest
diumenge també començarà una de les altres novetats d’aquest 2016, la primera Ruta de Tapes de
Paüls. Aquest dia també s’han programat xerrades, parades, exposicions i es podran comprar cireres als
productors locals. El cap de setmana següent, els dies 5 i 6 de juny, com ja ve sent habitual, es cele-
brarà la Festa de la Cirera pròpiament dita. Un dels plats forts d’aquesta edició serà dissabte a les 20.00
hores ja que hi haurà una representació teatral al carrer on s’escenificarà la història de Paüls al segle
XIII. A la foto, apareixen l’autor del cartell Domingo Basco, al costat del regidor de fires i festes, Santi
Gavaldà, i de l’alcalde de Paüls, Enric Adell.

XIII Festa de la Cirera de Paüls

El president de CDC al Baix
Ebre, Lluís Soler, ha presen-
tat els canvis de la comissió
permanent de
Convergència Democràtica
de Catalunya al Baix Ebre a
l’espera del Congreś que el
partit celebrara ̀ el proper
mes de juliol.
En aquest sentit, la comissió
permanent crea la figura del
portaveu de CDC al Baix
Ebre, funció que recaura ̀ a
les mans del cap de l’oposi-
ció de l’Ametla de Mar, Joan
Pere Gómez Comes. Amb
aquesta nova tasca, Joan
Pere Gómez Comes, fara ̀ taǹdem amb l’actual president per enfocar l’agrupació comarcal en
vistes al proper congrés de CDC. Complementaran la comissió permanent, Xavier Royo, de
l’Aldea, que passara ̀ a gestionar la vicepresidència d’Acció Política i deixarà la seva anterior
responsabilitat, la vicepresidència d’Acció Municipal, en mans de Francesc Mateu, de
Deltebre, que s’incorpora a la comissió permanent de CDC per tal de donar suport a les dife-
rents agrupacions locals de la comarca. Finalment, la vicepresidència d’Organització no sofrirà
cap modificació, i, per tant, continuarà en mans del regidor de l’Ajuntament de Tortosa,
Alfredo Ferre.́ Amb la nova responsabilitat de Joan Pere Gómez i Comes a la comissió per-
manent, la tasca de portaveu del Consell Comarcal del Baix Ebre recaurà en el tinent d’alcal-
de de Deltebre, Kilian Franch, qui actualment ja actuava com a portaveu adjunt.

El Consell Comarcal del
Montsià, en sessió plenà-
ria celebrada el dia 30 de
març, i en la línia de
mantenir com a prioritat
l’acció social i ocupacio-
nal,  va aprovar la signa-
tura del conveni amb la
Diputació de Tarragona
per a la realització dels
plans d’ocupació 2016 .
El conveni permetrà la
contractació de cinc per-
sones, aturades de llarga
durada, que han estat
seleccionades per la
Diputació, per un termini de 6 mesos, durant els quals
també se’ls proporcionarà formació complementària
dirigida a millorar les seves condicions personals i pro-
fessionals per tal d’afavorir la seva posterior inserció al
mercat laboral. L’objecte d’aquest pla d’ocupació és l’a-
condicionament d’entorns naturals, a través de tasques
de neteja de les zones d’interès -pel seu valor turístic i
natural- per tal de recuperar-les i preservar-ne el correc-
te ús, així com altres tasques puntuals en espais urbans
de la comarca.
Les accions es faran als municipis de Freginals, La
Galera, Godall, Mas de Barberans i Santa Bàrbara.

CDC al Baix Ebre crea la nova
figura del portaveu

Conveni per realitzar els 
Plans d’Ocupació 2016

Funció que durà a terme el calero Joan Pere Gómez i Comes

Entre el Consell Comarcal del Montsià i la Diputació



DIVENDRES 22 
D’ABRIL
DE 201610

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EL CRAC

«»

CRAC de la setmana:

El passat dissabte 16 d'a-
bril a les 11h, el Sr.
Federico Mayor Zaragoza,
lliurava a Tortosa, el IX
Premi que porta el seu
nom. Però abans, a les
9h30, contestava a l'entre-
vista de Més Personal, i el
dia anterior, divendres,
presentava a la Cambra de
Comerç de Tortosa un lli-
bre de contes: Per què ha
vingut Salim?», creat pel
grup iaies i iaios del pro-
jecte –Vincles intergenera-
cionals- de l'Associació
amigues i amics de la
UNESCO de Tortosa i de la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo. Unes setmanes
abans, i com a president
de la comissió internacio-
nal contra la pena de mort,
va viatjar a Cuba per
assistir a la II conferència
internacional...

Als seus 82 anys continua
sent una persona vitalista i
lluitadora i que, com ens
comenta durant l'entrevis-
ta, els seus néts i besnét
fan que cada dia lluite per
un món millor, un món de
pau.
Que podem dir del Sr.
Federico Mayor Zaragoza?
- Una de les personalitats
amb més relleu dins i fora
de les nostres fronteres. Un
científic de formació, més
diplomàtic que polític,
i amb una faceta una mica
desconeguda que anirem
descobrint durant l'entre-
vista Més Personal de
Canal Terres, el divendres
que ve, 30 d'abril.
Amb la seua coneguda
amabilitat i vitalitat, aquest
home que va ser durant
dotze anys director general
de la UNESCO, i que
actualment presideix la
fundació Cultura de Pau i
de la no violència, va con-
testar a les preguntes de
Més Personal, en una con-
versa distesa, íntima, fran-
ca, sincera i espontània
que va tocar des de temes
de rigorosa actualitat com
temes més personals (el Pla
hidrològic, Arnaldo Otegi i
el preu de la pau, els refu-
giats i la construcció d'una
societat més justa i solidà-
ria al segle XXI, la família,
la dona i la política, els ulls
dels nens, els seus pares...
Ens va deixar perles com
aquestes:

»El canvi històric de la
força a la paraula, de la
guerra a la pau i a la no-
violència serà quan la dona
tingui un paper en la presa
de decisions».
Nelson Mandela em va dir:
« L'home només excepcio-
nalment NO utilitza la
violència, la dona, només
la utilitza excepcional-
ment».
«Hem de ser els actors de
la nostra vida i no els
espectadors. El poble ja no
pot estar ni callat ni
sotmès. No s'ha de tenir
por, perquè ara toca deci-
dir al poble en una
democràcia genuïna que
fins ara no hem tingut»
«Quina vergonya lo que
està passant amb els refu-

giats! Europa que dóna
80,000 milions al mes a les
institucions bancàries... 
«Un procès de pau neces-
sita molta serenitat, molta
reflecció, molt de coneixe-
ment de causa i una gran
discreció».

No us perdeu aquesta con-
versa amb Federico Mayor
Zaragoza.
Una persona que ha estat
nomenada doctor honoris
causa per quasi un cente-
nar d'Universitats nacio-
nals i internacionals.
Un polític, que durant
dècades, ha treballat amb
obstinació, des dels dife-
rents llocs que ha ocupat,
per una causa: LA PAU
MUNDIAL. 

Isabel Carrasco

Federico Mayor Zaragoza
SIGUES TU EL CANVI

FOTO: SALVA BALART
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El partit Jesús i Maria-Vilanova ha portat cua. I en portarà. En
l’aspecte esportiu, era un duel clau per als locals per a mante-
nir opcions d’ascens, contra un rival directe. El J. i Maria va
jugar amb molta intensitat i va gaudir de bones opcions, en un
duel elèctric. L’ambient es va anar escalfant i van arribar
Mossos a l’Aube. “Això va reforçar a l’àrbitre que es va veure
molt respaldat i va decidir amb la seua actuació”, diuen des de
Jesús i Maria. “Ens va anular dos gols que no entenem perquè
i que van decidir”. El Vilanova va marcar al 83 el 0-1, resultat
definitiu. L’ambient ja estava crispat, però no va haver-hi més
incidència davant de la nombrosa presència de Mossos, tot i
que es van viure moments de tensió, principalment amb el
tècnic visitant: “va estar provocant, dirigint-se al públic”,
deien des de J i Maria. 
El conflicte seguia dies després amb declaracions a Canal Blau
i també a Ràdio Marca del president del Vilanova en què par-
lava d’una denúncia al Jesús i Maria. El president vilanoví va
carregar contra el president i el director esportiu del Jesús i
Maria parlant també d’un ambient enrarit ja abans del partit,
de forma premeditada. La rèplica del Jesús i Maria, també a
Ràdio Marca, va ser ahir dijous. Queda resumida en els aclari-
ments adjunts. 

Jesús i Maria-Vilanova: alta tensió
PARTIT AMB POLÈMICA, AMB DOS GOLS ANUL.LATS ALS LOCALS (0-1)

S’ha destapat la caixa dels trons, amb denúncies i declaracions creuades 
Setmana de molta feina. El partit Jesús i

Maria-Vilanova ha creat molt d’enrenou i
les declaracions d’uns i altres han tingut
molta repercussió. Moments de tensió a
l’Aube diumenge que van quedar amb això
per la presència d’un gran nombre de Mossos, i fins i tot An-
ti-avalots. Jo no hi estava però la informació que tinc és que
una vegada la situació es va calmar, no va haver-hi cap in-
cidència remarcable. Penso que, una vegada es va acabar el
partit i havien passat dos dies, ja no calia tornar a encendre la
flama de la polèmica amb declaracions com les que va fer el
president del Vilanova a Canal Blau. Jo puc entendre que es-
tigui molest, si va passar alguna cosa que no li va agradar,
però amb aquestes declaracions, que si que vaig poder sentir,
va insultar públicament a David Torres i això crec que sobra-
va. Ha posat més sal a la ferida. 
Segurament que diumenge amb els nervis, es van dir pa-

raules que no tocaven però ja passats dos dies, no era neces-
sari tirar més llenya al foc. I amb això no dic que el culpable
de tot sigui el Sr. Sanchez. Que quede clar. Però ara el Jesús i
Maria ha respòs i la història tindrà més capítols.
També ha hagut setmana moguda a Tortosa després de la

derrota a Bítem que, per la forma, ha fet mal i ha tingut con-
seqüències. Rogelio ha deixat de ser el director esportiu i han
hagut dues baixes. La destitució de Sereno, temps enrera, va
poder dividir la junta directiva i des de llavors que s’ha aguan-
tat fins diumenge quan un tema extraesportiu va poder ser el
detonant de la marxa de Rogelio que, a la vegada, potser
també volia donar diverses baixes més. De totes formes, no
entro a analitzar els motius, i segurament els deuen tenir, però
hi ha jugadors del Tortosa que no volien a Sereno. N’hi ha que
tampoc volien a Rogelio. A veure ara que passa, quan ja no
està cap dels dos.

Una setmana moguda

Al final del partit, es van viure moments de tensió.

Ja sense gaires opcions, s’enfronten (17h)

Amposta-J i Maria, el derbi
1A CATALANA

L’Amposta va perdre al camp del Suburense (5-4), diumen-
ge passat. Un partit en el que va ser ambiciós i lluitador, re-
muntant un 4-2, amb deu, amb gols de Sabaté. Però a darre-
ra hora el conjunt de Sitges va marcar el 5-4. Malestar per la
derrota i també per l’arbitratge. La situació ara ja està pràctica-
ment impossible. El Girona B ocupa la 14ena plaça del grup 1.
Seria el millor cinquè per la cua a hores d’ara dels dos grups (el
pitjor dels dos 14ens, baixa). L’Amposta està a 13 punts i en
queden 18. El J i Maria, per la seua banda, també s’ha allun-
yat de l’ascens. Teixidó tornarà al camp de l’Amposta, però a
la banqueta visitant. La Rapitenca, per la seua part, va golejar
com era d’esperar el Catllar per 8-0 i ja té la permanència gai-
rebé assegurada. 

FRASES DELS ACLARIMENTS DE 
LA UD JESÚS I MARIA:

“Com potser que el Sr. Gabriel Sánchez
estigui de president del Vilanova si ha
estat condemnat per la justícia per
associacions il.lícites i per tant a la
presó. I com pot entrenar el Sr. Dani
Gimeno, una persona pressumptament
delictiva que està sent investigada pels
Mossos per delictes contra la Salut
pública. Per tant, les declaracions

d’aquestes persones no s’aguanten de
cap manera”

En el partit d’anada va haver, en acabar agressions i insults al president, dona (va ser escupida i tirada al terra) i
als membres de la junta del nostre club que es trobaven dintre de les instal.lacions del CF Vilanova (entre ells el
delegat que va rebre un fort cop a les costelles de l’entrenador local Sr. Dani Gimeno). El president de la UD Jesús
i Maria el passat diumenge dia 17 d’abril no es trobava a les instal.lacions del camp de l’Aube quan va arribar
l’expedició del Vilanova i la geltrú. Només hi havia membres de la junta que van demanar acreditacions ja que
van arribar junts jugadors, cos tècnic i aficionats i vàrem fer pagar només als aficionats visitants com allà ens van
fer pagar als nostres. Ens consta com a club que dels Mossos d’Esquadra, d’aquest diumenge, s’ha informat que
al nostre camp no va haver cap incident ni cap agressió i que si es destaca l’actitud xulesca de l’entrenador visitant
durant tot el partit i al finalitzar el mateix provocant a la gent que estava al camp. 
D’acord amb les dades de que disposem: ¿com potser que el Sr. Gabriel Sanchez estigui de president d’una entitat
sense ànim de lucre com és el CF Vilanova si ha estat condemnat per la justícia per associacions il.licites i per tant
a la presó?. ¿Com pot entrenar el Sr. Daniel Gimeno a un equip de primera catalana i quin exemple pot donar
una persona pressumptament delictiva que esta sent investigada per la unitat de Mossos d’Esquadra per delictes
contra la salut pública i no pot sortir del territori espanyol (comentat per ell als Mossos mentre s’esperava per
sortir)?. Com poden representar aquests senyors a una institució històrica com el CF Vilanova i la Geltrú? Per tant,
la credibilitat de les declaracions d’aquestes persones no s’aguanten de cap manera. 
Si tot hagués estat premeditat, ¿haguessin només estat quatre persones de Jesús i Maria a les 3.30 de la tarde al
camp? El més normal hagués estat avisar a tot el poble, no? Equip conflictiu: enguany han tingut problemes amb
el Vilaseca en denúncies creuades fins i tot per la via judicial i de contractes laborals d’alguns jugadors del
Vilaseca.
Un directiu del Vilanova va presentar el recurs al Tribunal Català de l’Esport en contra de la UD Jesús i Maria pel
partit davant del Catllar. A més, l’entrenador de la UD Jesús i Maria ha rebut amenaces per part del president del
CF Vilanova, per quant durant el partit (concretament a les 18:30 hores del mateix diumenge) aquest senyor va
trucar a un àntic treballador d’una empresa que va tenir “Isolux” i que viu a la Ràpita preguntant-li si el Sr.
Teixidó continuava anant a esmorzar al mateix lloc per enviar-li a dos “armaris”.

Aclariments de la UD Jesús i Maria

L’Ascó rebrà el S Andreu

Refermar la
permanència

3A DIVISIÓ

L’Ascó va empatar a Saba-
dell (0-0), en un partit que
mereixia molt més i en el que
va fer un punt i seguit en la
millora defensiva de les da-
rreres jornades. Està a vuit
punts del descens directe
però poden haver-hi 3 des-
censos catalans de la Segona
B. Per tant, s’ha d’apuntalar
la salvació. Diumenge rebrà
el S. Andreu (12h). 
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El Catalònia va perdre contra un rival directe, l’Hospitalet (1-3).
D’aquesta forma, amb 2 punts de 21, es complica a la taula. Està
a quatre punts de la zona que, a hores d’ara, seria de permanèn-
cia. El Catalònia no va jugar bé. “No vam estar dins el partit en
gairebé cap moment del mateix. Falta de intensitat i ritme que va
aprofitar molt bé l’Hospitalet amb un bon plantejament defensiu
i amb bones sortides a la contra. Tot i que Regolf va fer l’1-0 als
deu minuts, no vam tenir seguretat i l'Hospitalet poc abans del
descans empatava. A la represa, els visitants foren superiors i van
fer dos gols més, guanyant justament el partit”. El Catalònia visi-
ta diumenge la Cava. La junta directiva ja ha informat que plega
al final de temporada. A principis de maig es preveu una assem-
blea per comunicar-ho al soci i valorar com està la situació per al
futur, si es confirma o no una alternativa directiva. 

El Catalònia es complica amb la
derrota contra l’Hospitalet

AL MAIG HI HAURÀ ASSEMBLEA DE SOCIS AL CATA

Sembla mentida que un equip que és cinquè hagi d’estar patint
per la permanència. Però és la realitat per les compensacions que
hi haurà enguany. Per això el triomf a Creixell, on juga la Riera
com a local fins que tingui el camp llest (es creu que potser el dia
del Gandesa), va ser vitalici per tenir tranquil.litat. L’equip de Ca-
marero va agafar el partit amb molta responsabilitat i va treballar
molt defensivament per protegir el gol del ‘pichichi’ Ferran. Bona
feina del conjunt així com del porter Marc que va estar esplèndit
amb diverses aturades de mèrit. 

Tres punts vitalicis per a la Cava, per
fugir de les compensacions

VICTÒRIA A LA RIERA, AMB GRAN ACTUACIÓ DE MARC

L’Ampolla va veure frenada la seua trajectòria ascendent, amb tres
victòries seguides, al camp del R Bonavista (2-0). Segons Baltasar
Capera, “no vam estar bé, no ens vam adaptar al partit i no vam ju-
gar amb la intensitat adequada, en moltes fases. A més, vam pagar
cares les indecicions que vam cometre i, posteriorment, no vam sa-
ber reaccionar. El Bonavista va merèixer guanyar, en un partit molt
correcte”. L’Ampolla està fora del descens directe però es distancia
de la zona de permanència. Ara té dos partits claus a casa: Riera i la
Cava. S’ha reforçat encara més amb Barroso (Vila-seca). 

L’Ampolla incorpora a Barroso,
jugador del Vilaseca

DERROTA A BONAVISTA 2-0

El Gandesa va empatar al camp d’un Godall que, tot i la seua si-
tuació (carregat de baixes durant tota la lliga i a la cua de la taula)
està sent competitiu fins el final. S’ha de destacar una setmana més,
la feina de Mario Maza i dels jugadors que han continuat, implicats
amb el club. El Gandesa va tenir més ocasions però el Godall tam-
bé va crear les seues, amb gol anul.lat a Òscar Masdeu. Els gande-
sans hauran de confirmar la permanència. A les baixes de Rojas, Mi-
ki, Guiu, Frede, Genís Navarro i Dilla, segurament se sumaran Josep
i Pere (lesionats diumenge) i també possiblement Soldevila.

El Gandesa segueix de pega 
amb les baixes

EMPAT AL CAMP D’UN GODALL COMBATIU

El R. Bítem va guanyar merescudament al Tortosa (4-2). Els locals, per lluita i per coratge, es van imposar. Tres punts d’or. Dani Sereno ha
tingut la revenja contra l'equip que entrenava fa dos mesos i que el va destituir. Una espina clavada que es va poder  traure. El cop d'efecte
que buscava el R Bítem amb la incorporació del tècnic que va estar al Tortosa ha estat fructífera, fins ara, amb dues victòries. Els fitxatges que
ha portat el tècnic també han ajudat. El R. Bítem n’és conscient que Sereno està al Catllar i que comparteix vestidor com va passar diumenge
(pel matí a la Ràpita i per la tarde a Bítem), però fou la seua única aposta i el tècnic va acceptar-la, deixant oficialment el Catllar per dedicar-se
i prioritzar el R. Bítem. Dani ha aclarit que amb el Catllar té un compormís moral i que per això segueix vinculat. 
La realitat és que, excepte la primera mitja hora del derbi, el R. Bítem va superar a un Tortosa que no va saber reaccionar una vegada va re-

bre l’1-0, amb errades defensives en cadena. El R. Bítem, abans del descans, i a l’inici de la represa, va des-
bordar un Tortosa desdibuixat que va fer una imatge calamitosa, molt endarrerit i que, tot i la timida reac-
ció amb el 3-0, fent dos gols quan els locals jugaven amb 10 i van baixar físicament, no va poder buscar
l’empat perquè els bitemencs van sentenciar amb el 4-2. Trobar excuses per les instruccions que arribaven
de fora del camp del director esportiu no són suficients. L’equip no va estar a l’alçada. I la derrota va coure i va tenir conseqüències dilluns amb les baixes de Sa-
mu i Yassine. I la decisió que Rogelio no continués com a director esportiu, una decisió marcada per la derrota a Bítem, l’estat de l’equip, les relacions de fa dos
mesos (des que Sereno no és el tècnic) i també per una incidència que va succeir diumenge. Al seu dia, Rogelio va apostar per destituir a Sereno, possiblement
pensant que podia tenir una alternativa amb un altre tècnic, Fabregat, que finalment no va ser-ho. Des de llavors, havien existit fisures entre la directiva i ell. 

La revenja de Sereno
EL R. BÍTEM S’IMPOSA AL TORTOSA, EN EL DERBI (4-2)

Acció de 2-0, obra de Maikel, jugador que 
debutava a Bítem.

Celebracions del gol de Jesús Ferreres, que fou l’1-0. 

FRANCESC FABREGAS/EL TRAVESSER

Era un derbi de necessitat per a l’equip local. Però a la seua dinà-
mica negativa (sis jornades sense guanyar) es va afegir un penal al
minut 2 que, a més, va suposar expulsió de Tena. Chimeno va mar-
car el 0-1. Va ser una gerra d’agua freda per als canareus que, no
obstant, tot i rebre el 0-2 (obra del pichichi Chimeno), van tenir op-
cions per haver entrat en el partit abans del descans. No va ser ai-
xí  i, a la represa, assumint riscos, van deixar espais que l’Ulldeco-
na, amb gent ràpida davant, va saber aprofitar. Àngel va marcar el
0-3 i els juvenils Miquel i Bernat van culminar la golejada. 
L’Ulldecona va perdre en la jornada anterior contra el Camarles.

Però viu amb molta confiança i d’immediat s’ha refet, ja arribant als
48 punts. Diumenge rebrà un necessitat R Bítem, en la lluita per la
permanència. Partit especial per a Sergi Navarro, tècnic que va fer
història amb el club de Bítem la temporada passada, sent tercer. 

L’Ulldecona ensorra 
l’Alcanar amb el 0-5

ELS FALDUTS SÓN QUARTS AMB 48 PUNTS

El Camarles va guanyar el Valls, que arribava com a líder, i su-
ma la tercera victòria seguida, ja acostant-se a la permanència,
tot i les compensacions (1-0). Bona reacció de l’equip de Javi Cid
que, una setmana, més, es va imposar, sobre tot en la primera
mitja hora. Ferreres, inspirat, va marcar de cap aprofitant un ser-
vei de Ruibal. Amb l’1-0 el partit va igualar-se. Però, tot i els in-
tents visitants, el Camarles es va defensar amb ordre i els vallencs
no van poder empatar. 
Javi Cid, tècnic local, manifestava que “a la primera part hem

estat molt superiors al Valls, tenint més ocasions de gol, jugant
amb velocitat, i el resultat d'1-0 ha estat curt. A la segona part el
Valls ha demostrat ser un equip molt complicat, que té físic, i que
a pilota aturada ha fet mal. Ens ha obligat a recular. Això ens ha
provocat que ens costés sortir en atac. Teníem baixes i no he po-
gut refrescar l'equip". José López, tècnic vallenc, per la seua part,
deia que “estic decebut perquè hem entrat malament al partit.
Ells han estat superiors en totes les facetes del joc, han lluitat més
que nosaltres, i en els primers 30 primers han estat superiors. A
partir d'aquí hem mirat d'ajustar més. A la segona part amb els
canvis hem millorat i ha estat diferent però no ha estat suficient".
(decles efectuades a F. Fabregas/el travesser)

Un gol de Ferreres enlaira el
Camarles i frena el Valls

ES VA FER LA PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE

Rogelio Figueres ha deixat 
de ser el director esportiu 
del Tortosa que ha donat 
la baixa a Samu i a Yassine. 

Baixes
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Molts de vosaltres seran del Barça, com jo (ho sóc molt), i pensaran que estic equivocat.
Però en aquest article us demostraré que el Barça no només és l'enemic, sinó que està
matant al futbol ebrenc. Fa anys els camps de futbol s'omplien a vessar en tots els pobles
de la nostra comarca, avui els aficionats acudeixen en menys quantia. El Barça arrossega
cada vegada a més aficionats, guanya títols cada any i, a més, juga bé. El Barça té un
poder sobre el futbol ebrenc aclaparador, fa variar els horaris dels partits segons l'hora
que jugui l'equip blaugrana, i si hi ha champions els entrenaments canvien de dia. Molts
aficionats de qualsevol població ebrenca són socis del Barça i no de l'equip del seu poble,
molts aficionats veuen al Barça cada setmana i no van a veure l'equip del seu municipi,
si hi ha una final de Champions, són capaços de demanar un permís al treball i desplaçar-
se a qualsevol país i són capaços de pagar un entrada en la revenda de 1000 euros que
és el cost del carnet de deu anys de l'equip del seu poble. En molts partits importants hi
ha més aficionats a la penya del Barça de cada poble que al camp de futbol. Tinc un cosí
al meu poble que és senienc de pro, mataria pel seu poble. Això si, segueix el Barça i mai
ha anat a veure un partit de l'equip senienc. Avui li preguntes a moltes persones aficio-
nades al futbol que ha fet el Barça i saben el resultat; els preguntes pel del seu poble i ni
el saben. Sempre es valora més el de fora, només es valora el club local quan un és pare
i l'acullen perquè el seu fill jugui i aprengui a fer-ho. Però, en aquest període, el pare
correspon criticant l'entrenador local i la directiva, i quan el seu fill deixa de jugar a fut-
bol, ja no va més a veure l'equip del seu poble. Això si veu el Barça cada cap de setma-
na i és capaç d'aixecar-se a les tres del matí si el Barça juga un campionat mundial de
clubs i, en canvi, si és citat pel seu poble, per una directiva per tenir una reunió a veure
si vol entrar a la directiva, ni es presenta. Avui a qualsevol casa poden haver-hi pòsters
de Messi, samarretes de Barça, souvenirs d'aquest club; de l'equip del seu poble, res. La
comoditat de veure cada cap de setmana el Barça a la tele, amb la cervesa, en un sofà,
fa que la gent vagi menys al futbol. Avui molts aficionats són socis del Barça, socis de la
Penya de Barça del seu poble i no són capaços ni gastar-se un euro en el seu club del
municipi. A tots els jugadors que entrevisto a Megacracs els faig una pregunta: De quin
equip ets? Del Barça, Madrid i algun de l’Espanyol. Només un quaranta per cent em
diuen abans l’equip del seu poble. ¿Què és més bonic, veure el Barça per la tele o un
partit en directe de l'equip del poble? Si veus en directe al teu equip hi ha més passió, i
a més fas poble veient i xerrant amb els veïns i amics. Al descans, pots fer un cremat, i,
d’aquesta manera, sortir de casa.  Els puc confesar que jo tota la vida seré primer de La
Sénia. I després del Barça. Aqui a aquestes terres hi ha pocs que pensen com jo. Només
els romàntics. En aquest article ha quedat aclarit el perquè el Barça és enemic del futbol
ebrenc. I, a més, si algun club li demana fer un amistós perquè el club compleix cent anys,
no posen grans facilitats per venir, els importem poc. Menys Barça i més equip del poble.
Valorem més la feina de directius i jugadors locals i no tant als milionaris que no tenen
tant de sentiment com qualsevol jugador ebrenc de categories de benjamins i prebenja-
mins que van darrera de la pilota.
1A CATALANA. ELS ÀRBITRES VAN PERJUDICAR L’AMPOSTA I EL JESÚS   I MARIA.
Com estava previst, la Rapitenca va golejar. A veure si amb aquest resultat surten de la
seva crisi. Ara li toca a Nando, en camp contrari, canviar de plantejament per no tornar
a perdre. D’altra banda, en aquest moments, ja es pot dir que Amposta ja és equip de
2a catalana, va merèixer un empat al camp del Suburense, però l'àrbitre el va perjudicar
de valent. I més encara al Jesús i Maria, a qui li van anul·lar dos gols. I va ser un àrbitre
que, ¿saben d'on era? De Barcelona. Així mateix, la força pública va fer que es sentís
molt respaldat. Malgrat tot, el J. i Maria va tenir opcions per a poder empatar i remun-
tar. Diumenge el partit del morbo: Amposta-Jesús i Maria. Si perd el local, Teixidó sen-
tenciarà del tot a l'equip de Beto.
2A CATALANA - EL TORTOSA SEGUEIX AMB LA SEVA CRISI. CAMARLES I REMO-
LINS-BÏTEM DESPERTEN. Diuen que sóc mig bruixot. Jo no ho sé. Només vaig dir la set-
mana passada que de Cambrils, Valls i Tortosa, un dels tres punxaria. Anem bé. Gairebé
punxen els tres. El Cambrils perdia 1-0 minut 67 mentre que el Remolins-Bítem va guan-
yar el Tortosa per ser superior tàctica i físicament i el Camarles va vèncer per mèrits pro-
pis al Valls. Ho reconeix fins el míster Jose Lopez. Va marcar un golàs, Jesús Ferreres.
Després d'aquesta jornada cada vegada estan més clars els descensos. Confirmat Godall,
Alcanar gairebé sentenciat i l’Ampolla que ho té molt complicat. Aquesta setmana van
jugar de pena, i li queden dos partits molt difícils: Valls i Tortosa. El Jesús Catalònia, últi-
mes sis jornades, només un punt i ja està en zona de compensació. Victòries molt impor-
tants del Remolins-Bítem i Camarles, aquest darrer en les últimes cinc jornades, només
ha perdut un partit. L’esperit guanyador de Xavi Cid es nota, mentre que l’equip que ara
entrena Sereno ha canviat amb els fitxatges de Mikel Emperador i Iker Latre, que la tem-
porada passada va marcar 21 gols amb el Roda de Barà. Si en la següent jornada, el
Camarles guanya a Cambrils estarà gairebé salvat mentre que al Remolins-Bítem li que-
den tres partits durs: Ulldecona, Valls i Cambrils. Però ara (dos victòries seguides) té la
inèrcia guanyadora i això és molt important. Des que fa molts mesos vaig dir que tres
equips ebrencs baixarien però podria assegurar-los que en seran quatre. No obstant, si
puja el que juga la promoció, en poden ser tres. Destacar, per últim, el rècord Guiness del
Gandesa. Tenia 8 baixes i a la primera part es van lesionar Pere i Josep. Està gafat!. 
2A CATALANA. AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA. ASCENSOS JORNADA 34. 1)
Cambrils 79 punts. 2) Valls 77 i 3) Tortosa 76.
DESCENSOS (jornada 34): Camarles 53 punts; Remolins-Bítem, 47; Roda de Barà 42;
Torreforta i Bonavista 41; Jesús Catalònia 40; Hospitalet i Ampolla 39; Alcanar 33,
Canonja 31 i Godall 12. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana.
TERCERA CATALANA - EL BATEA HO ACARONA. Aquesta lliga serà de l'equip d'Àlex
Curto sobradament. Però és que, a més, cada setmana punxen diversos rivals. Encara

L’enemic del futbol ebrenc: el Barça

que el Batea perdi tots els partits serà campió, perquè no m'imagino a Ametlla i Aldeana
guanyant-los tots. El Batea ha perdut tres partits aquesta temporada. No crec que perdi
els sis restants, amb la qual cosa serà campió Si o Si. Mireu si estic segur que, si no ho és,
deixo d'escriure a Més Ebre. La segona plaça està que crema: vaig pronosticar que
l'Ametlla tenia un partit molt complicat i així va ser-ho. Ja no pot perdre més. Diumenge
es juga l'ascens a Batea. L’Aldeana té un partit també difícil, a Horta. El Flix, tot i les difi-
cultats que ha viscut i viu, es podria posar a tir i a més en l’última jornada s'enfronta a
l'Aldeana. El cas del Roquetenc és molt fort. Porta 9 jornades sense guanyar. 
Jo crec que Aldeana i Flix, un dels dos quedarà segon per veterania i perquè, a més,
l’Ametlla té ara moltes baixes.  Els de la Cala es poden quedar sense la segona plaça, però
igualment té mèrit el que ha fet Marc i el seu equip, amb tot gent de la casa. L’Aldeana
porta sis partits guanyant, però la ratxa es pot trencar. Últimes dues jornades ha guanyat
per 1-0. Està molt fort defensivament, en els últims sis partits només ha rebut dos gols.
AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA 34:  Batea 70 punts, Aldeana 65, Flix 63, Ametlla 61,
S. Bàrbara 60. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana.
PARTIT DE CHAMPIONS. la Galera-Sant Jaume, gairebé 200 espectadors i 100 de l'e-
quip visitant, més gent que algun partit de tercera divisió. Gran ambient i gran partit i
gran victòria del Sant Jaume que ara és segon i depèn d’ell per assolir l’ascens i tornar a
la Tercera catalana. 

TERCERA CATALANA

L’Aldeana, amb sis victòries
seguides, és, juntament amb el
Batea, l’equip més en forma. I la
seua progressió l’ha portat al
segon lloc. Diumenge va guanyar
el S. Bàrbara, en un partit igualat
i tàctic, en el que un gol podia
decidir. I així va ser. A l’inici de la
segona part, un tret de Ventura
des de fora de l’àrea va valdre l’-
1-0 i els tres punts, amb doble
valor. El Santa, que va jugar amb
dos juvenils titulars, i dos més a
la represa, es distancia ara de la
segona plaça, tot i que encara té
opcions. 

El Flix manté opcions. Està a cinc
punts de la segona plaça, quan
queden enfrontaments amb rivals
directes. El Deltebre haurà de
seguir sofrint. El Flix va fer el 0-1
amb gol de Porta (2’). El partit era
igualat. Abraham va poder mar-
car l’empat. A la represa, una mà
‘involuntària’ de Samu fou penal i
segona targeta. Yuri va fer el 0-2.
El Flix va tenir temor a guanyar i
Ismail va marcar l’1-2 i el Deltebre
que va poder empatar. 

DELTEBRE-FLIX 1-2

L’Olimpic va refermar la reacció de
les darreres jornades guanyant el
derbi de les Móres. Els de Paco
Muñoz han sumat 8 punts de 12 i
s’enlairen. El M. Nova, amb el par-
tit pendent d’avui a Horta, porta
cinc jornades sense guanyar i
encara ha d’allunyar-se de les
compensacions que poden haver-
hi. Pau, de falta, va avançar
l’Olimpic. Reaccionaria Aleix amb
l’empat, i tindria una opció per fer
el segon gol. Però un penal va
suposar l’1-2. A la represa, amb
l’Olimpic còmode sobre el camp,
David va marcar l’1-3. S’ajustaria
el derbi amb un penal i l’expulsió
de Johan. Però el gol de Soriano
va sentenciar. Juli al 95 feia el 3-4. 

El líder Batea ja ho toca. Està a
onze punts del segon, l’Aldeana,
equip que l’ha de visitar. I diumen-
ge rebrà l’Ametlla. En queden 18
en joc. L’equip d’Àlex Curto, a
més, està molt ferm i ha demos-
trat en la segona volta que és el
més complet, segur d’ell mateix. I
els seguidors no han pogut mante-
nir aquesta sobrietat que si té el
Batea. A Ginestar, no es podia
fallar i els de la Terra Alta, amb
serietat, no van fer-ho. Agustí (3),
ja s’acosta als 50 gols, Enric i
David van signar la golejada. 

La Sénia es va retrobar amb la
victòria i ja en porta 8 en 9 jorna-
des. Va guanyar a un Horta
necessitat en la lluita per la salva-
ció. Gol d’Ivan Capitan als pri-
mers minuts que va decidir.
Primera meitat va ser intensa,
amb alternatives i un Horta que
va fer una bona sensació i que va
reclamar un gol fantasma. La
represa va ser més travada.

LA SÉNIA-HORTA 1-0

El Perelló es va refer de les dues
derrotes seguides i va golejar el
Campredó amb el que va tornar a
jugar Ramon Zaragoza de porter.
Primera part anivellada, amb gol
de Xixo, aprofitant un rebuig de
Ramon.  A la represa, Narcís va
fer el 2-0 i ja al final, Magí i Àlex
van sentenciar amb el 4-0. El
Perelló està a set punts del
segon. No té marge d’errada,
però encara té possibilitats.

PERELLÓ-CAMPREDÓ 4-0

El Vilalba va salvar un punt en el
darrer minut amb un gol d’Abdul
que va suposar l’empat. Primera
part de domini i ocasions del
Vilalba que no va aprofitar. Va ser
Marc Prades, amb un gran gol, qui
va fer el 0-1. A la represa, el Vilalba
que va intentar-ho i va trobar el
premi al final. El Roquetenc fa 9 jor-
nades que no guanya. 

El Jesús i Maria amb les dues victò-
ries seguides (7 punts de 9)  agafa
oxigen per evitar les compensacions.
El Corbera, una jornada més amb
pocs efectius, segueix vivint una
segona volta complicada, i haurà de
confirmar encara la permanència, pel
tema de les compensacions. Té
marge però no pot confiar-se. El J i
Maria, amb il.lusió, coratge i sent més
efectiu, va endur-se el partit. 

Ametlla i Ascó tenien urgència de
punts per motius diferents. Els
locals estan minvats amb les bai-
xes de Rullo, Sergi Callau, Manel,
Juaki i Faura. Van intentar dur la ini-
ciativa però l’Ascó, molt ben
situat, va contrarestar els intents
locals i, a més, va sentenciar amb
gols d’Oriol. La Cala va tenir
opcions però sense concretar-les.
Ara ha cedit el segon lloc. 

Val el gol de Capi El Perelló segueix viu El Flix, amb opcions

M NOVA-OLIMPIC 3-4

Just guanyador
GINESTAR-BATEA 0-5

El Batea ja ho toca

ALDEANA-S BÀRBARA 1-0

Ja són segons

VILALBA-ROQUETENC 1-1

Abdul salva un punt

JESÚS I MARIA-CORBERA 2-1

Tres punts d’or

AMETLLA-ASCÓ 0-2

Oriol fou letal

*UE ALDEANA.
SERGI AURÉ MARXA
A ISLÀNDIA. El porter
de l’Aldeana ha rebut
una oferta per jugar
en una lliga d’aquell
país, amb possibilitats de tre-
ball afegides. La junta del club
aldeà ha informat que “el juga-
dor ho lamenta però entenem
que és una gran oportunitat per
ell. I hem d’acceptar-ho, desit-
jant-li tota la sort”. Una baixa
important en el moment deci-
siu i sent l’Aldeana segona.

*El partit Horta-Móra la Nova,
suspés al minut 60 amb l’1-0,
es reempendrà a Horta, a porta
tancada avui divendres 20 h. 

4A CATALANA

El Sant Jaume visitava la Galera: ascens en joc. 200 persones al
camp, amb nombrosa presència de seguidors visitants que van
generar un gran ambient. Els dos equips tenien els mateixos
punts. L’empat afavoria a la Galera. La força pública, demanada
per la Federació en considerar que era un partit de risc, va ser-hi
des del principi. El duel es va complicar per al Sant Jaume, amb
l’expulsió d’Oriol. Però Ivan, eficaç amb les faltes, va marcar el 0-
1. Empatava Marc Fibla en una primera meitat molt intensa. A la
represa, el partit va travar-se. El Sant Jaume va estar més ben po-
sat. Però quan semblava que l’empat seria definitiu, una acció
desfortunada dels locals fou l’1-2. Els d’Anton pugen a la segona
plaça i depenen d’ells. Li ha retallat 14 punts a la Galera.

El Sant Jaume és ara segon



DIVENDRES 22 D’ABRIL DE 2016 17ESPORTSwww.mesebre.cat

BLANCO
SERGI VENTURA
TRABALON
JOAN SABATÉ
ORIOL BIARNÉS
XAVI CALLAU
ENRIC SUÑÉ
JESÚS FERRERES
EDU ROIG
AHMED
ISMAIL
PORTA
BATISTE
MIQUEL PIÑOL
SERGI SOLA
JORDI ESMEL
ISAAC
ALBERT TORRES
FRANCESC
MARC MASDEU
MARC LLEIXÀ
NARCÍS
JAUME SORIANO
NARCÍS fRANCH
PEKE
MAIKEL
MARC ALEGRE
JORDI RODA
MOCHI
CHIMENO
ABDUL

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA
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ELS CRACS DE LA  JORNADA 28

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Rius
Flix

Cotaina
Ascó B

Peke
Rapitenca

Ferreres
Camarles

Narcís Franch
Perelló

Porta
Flix

Soriano
Olímpic

Sergi Ventura
Aldeana

JOAQUIN CELMA

Top secret
*A Nacho Pérez fa quinze dies li van fer una sorpresa. Era el seu aniversari i va anar a sopar

amb la seva dona, Neus, i els seus fills. I al final del sopar va aparèixer la plantilla. Poques ve-
gades, a un entrenador cessat després li fan això. I és que Nacho és molt estimat.
*Xavi Cid, a Camarles, Teixidó, a Jesús i Maria, i Juanjo Serrano, a la Sénia, tenen la renova-

ció sobre de la taula. Només cal anar a signar.
*Jo ja sé qui podria ser a l’entrenador del Tortosa la temporada propera. És un crac, tot i que

té males puses de vegades. Això si, és un tros de pa.
*Rogelio va presentar la dimissió del Tortosa o el van obligar a dimitir. Mai ho sabrem. Diu-

menge, després del partit contra el Remolins-Bítem va haver culebró. Igual ara el Tortosa co-
mença a millorar. Samu i Yassine han causat baixa.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: UE ALDEANA

Ja són segons i el millor equip
del futbol ebrenc, juntament
amb el Batea, en les últimes
sis jornades. En les darreres
quatre temporades, cada
vegada millor classificació:
13, 12, 9 i la passada quart.
També cal destacar el S
Jaume, que ara ocupa places
d’ascens a Tercera, després
de guanyar a la Galera. Són
nou victòries seguides.

Pulsacions de la jornada
*Els del Barça estan tristos per l'eliminació de la Champions. Però em deia un bon
amic:"estem massa mal acostumats". Fa dècades, el Barça no guanyava res. En les últi-
mes deu temporades, 6 lligues i 4 Champions. Un rècord absolut. Postdata: he de dir
que no m'agrada Luis Enrique.
*Diumenge, a l'equip inicial del Tortosa, només dos jugadors de les nostres Terres: Victor
Calsina i Albert Arnau. Els de Tarragona, excepte un parell de casos, rendeixen menys.
La prova està en el fracàs del projecte d'aquest equip.
*Parte de guerra. A Jesús i Maria, el míster visitant va provocar a la graderia i, quan es
va acabar el partit, van haver d’acudir 25 mossos. En el partit, Camarles-Valls, va haver-
hi una mini tangana; són els nervis de final de temporada.
* Gran treball està fent Mario Maza al Godall. Amb un equip amb poc potencial, i que
ha tingut moltes baixes, va guanyar el Tortosa i en els últims quatre partits a casa, ha
empatat amb el Gandesa i La Cava. Els altres dos els va perdre per 0-1. Està competint
fin el final, un fet digne de destacar.

GOLEJADORS

JUGADOR

Becerra (Amposta)
Taranilla (J i M)
Callarisa (Amp)
Peke (Rapitenca)
Cuenca (J i M)
Àlex Forés (Rapit.)
Ike (J i M)
Gallego (J i M)
Sabaté (Amposta)
Genis (Torred.)
Àlex Cañas (Torred)
Guiu (Rapitenca)
José Mari (J i M)
Àngel (Rapitenca)
Gustavo (Amposta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

11
10
9
9
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4

GOLS JUGADOR

Chimeno (Ullde)
Dilla (Gandesa)
Adrià (Alcanar)
Mochi (Tortosa)
Marcel (Cambrils)
Miguel (R Bítem)
Garrido (Cambr.)
Ferran (Valls)
Regolf (Catal.)
Ferran (la Cava)
Llaberia (la Cava)
Alejandro (Torrefo.)
Cristian (Valls)
Teixidó (Camarles)
Ferreres(Camarles)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

28
25
24
22
19
17
14
13
12
12
11
10
9
9
9

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
Roger (Corbera)
Aleix (M Nova)
De la Torre (S B)
Oriol (Ascó B)
Magí (Perelló)
Gerard (la Sénia)
Àlex Alegre (Alde)
Sergi Vila (Olim)
Robert (Aldeana)
Toni Calafat (SB)
Rullo (Ametlla)
Ivan Arasa (Roq)
Enric Suñé (Batea)
Paquito(Campredó)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

48
24
22
21
18
17
15
14
14
13
13
13
12
12
11

GOLS

EQUIP

Tortosa

S Bàrbara

Batea

Aldeana

Perelló

la Sénia

Flix

J i Maria

J i Maria B

L’Ametlla

Corbera

la Galera

Pinell

Arnes

Bot

Rapitenca

Gandesa

M Nova

Vilalba

Camarles

Olimpic

la Cava

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nº

39

36

35

33

31

31

30

29

29

28

28

27

26

26

25

25

25

24

24

24

23

23

P EQUIP

Ulldecona

Amposta B

Catalònia

Catalònia B

R Bítem

S Jaume

Roquetenc

Roquetenc B

Alcanar

Ampolla

Tivenys

Deltebre

Ascó B

Horta

Camarles B

Amposta

Xerta

Ginestar

Godall

Ebre Escola

Benissanet

Campredó

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Nº

22

21

21

21

21

20

20

20

19

19

18

18

18

16

14

14

8

8

7

6

6

2

PJUGADOR

Àlex Clua
Narcís Miró
Aleix Martí
Jordi Roca 
Genís Pena
Ruben Barceló 
Lucas Sanz
Edu Llop 
Jordan Alvarez
Jacob Papaseit
Ferran Argilaga

108
84
59
29
23
19
17
13
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

C AT MÓRA NOVA
Nº P.

6
22

3
2
5

3

G. JUGADOR

Sergi Vila
Pau Muñoz
Joaquin Vila
Dani Calvo
Johan Pérez
Jaume Soriano
Ernest Rosell
Maiol Caballero
Jordi Moya
Ignasi Vernet
David Ferré

79
67
57
53
48
36
24
21
14
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OLIMPIC
Nº P.

14
8
1
2
3
6
2
3
1
8
4

G.

JUGADOR

Chimeno
Yassine
Albert  Castell 
Jan Esteller
José Ramon  
Ivan Abat
Roberto 
Pau Castro
Davide 
Josep Forcadell
Manel Vizcarro

96
43
41
34
30
27
26
23
19
16
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF ULLDECONA
Nº P.

29
2
3
1
1

4

1
1

G.

JUGADOR

Xixo
Magí Andreu
Narcís Franch
Eric Barberà
Dani Robles
Àlex Gonzalez
Jorge Donoso
Marc Andreu
Didac Subirats
Eric Brull 
Arnau Pedreny

75
73
61
33
28
26
17
16
15
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P.

8
17
5
1
7
3
2

1
1
5

G.

JUGADOR

Aaron Navarro
Pau Valmanya
Sergi Bel 
Josep Llaó
Jota 
Victor Bartolomé
Carlos Escrichs
Miguel Reverté
Edgar Bartolomé
David Medina 
Andreu Borràs 

52
48
45
42
42
30
20
20
18
13
12

UD R BÍTEM
P.

3
2

7

17
4

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Marc Prades
Maikel 
Marc Alegre
Cristian Diaz
Aleix Chavarria
Ivan Arasa
Alfons Povill
Josep Otero
Carlos Gilabert
Ivan Martin
Xavi Bautista

45
43
43
39
36
31
23
19
17
16
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

De la Torre 
Gerard Curto
Toni Calafat
Jordi Roda
Saul Lopez
Andreu Queralt
Toni Domingo
Edgar Esbrí
Jose M. Pio
Joaquim  Martí
Dani Porcar

66
66
38
31
30
24
23
15
14
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF S BÀRBARA
Nº P.

21
5
13
3
8

1
2

1
5

10
2
2
4
1
11

1
4

8

G.

JUGADOR

Gerard Estrella
Pol Rodriguez
Lluís Albiol
Ramon Ibañez
Xavi Pomada
Ruben Peinado
Marc Lleixà
Xescu Moron
Ramon Centelles
Ivan Capitan
Quim Bonet

93
50
42
30
28
28
26
21
19
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF LA SÉNIA
Nº P.

15
9

5
4

4
4

10
1

G.

JUGADOR

Mochi
Raul Garcia
Yassin
Victor Calsina
Abdul
Sergi Galera
Ives Quintana
Albert Arnau
Aleix Salvadó
Gerard Marsal 
Moha 

52
49
41
39
28
25
24
23
17
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD TORTOSA
Nº P.

22
1
3

1

5
8
4
2
1

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA  (ordre alfabètic) MILLORS EQUIPS A CASA

ELS CRACS DE LA  JORNADA 28

JUGADOR

Ike  Romera
Carlos Herrero
Ivan Taranilla
Albert Torres
Sebas Albacar
Alberto Cuenca
Mauri 
Victor Pujol
David Gallego
Jordi Roca 
José Mari

70
69
37
35
35
29
25
23
16
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA
Nº P.

7
2
10

7

6
1
5

G.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

Ebre Escola-Xerta (16h)

Catalònia-Bot (16.30h)

Roquetenc-Arnes (19h)

diumenge

St Jaume-Amposta (16h)

Pinell-Tivenys (17h)

Camarles-la Galera (18h)

Benissanet, descansarà 

RESULTATS

24a jornada 4a catalana 

Tivenys-Camarles 2-2

Benissanet-Catalònia 1-1

Xerta, descansarà

Bot-Roquetenc 3-0

Arnes-Pinell 4-1

la Galera-S Jaume    1-2

Amposta-Ebre E  3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 50 20 50

2. S Jaume 53 30 46

3. La Galera 55 31 43

4. Bot 68 46 41

5. Arnes 54 39 40

6. Catalònia 49 30 38

7. Amposta 42 29 36

8. Roquetenc 40 40 30

9. Tivenys 44 56 29

10. Camarles 47 56 25

11. Ebre Escola 32 52 19

12. Xerta 26 75 8

13. Benissanet 23 79 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Guineueta-F Júpiter

Santpedor-Porqueres

Sabadell-Molins

S Gabriel-Fontsanta

Pardinyes-S Eugenia

S Pere-At Prat

PB Lloret-C Clar

Tortosa E-S Andreu (diu

19.15h) 

RESULTATS

26a jornada 

S Andreu-PB Lloret     2-1

Molins Rei-Tortosa E 3-4

Porqueres-S Eugenia    2-4

Pardinyes-S Gabriel   0-4

C Clar-S Pere 2-2

At Prat-Guineueta    2-1

Fontsanta-Sabadell 0-0

F Júpiter-Santpedor         1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 91 12 69

2. S Gabriel 100 24 66

3. Molins 94 32 57

4. S Pere 92 38 54

5. At Prat 78 34 53

6. Tortosa E 71 56 48

7. Fontsanta 47 39 42

8. Pardinyes 54 54 37

9. C Clar 61 61 36

10. Guineueta 50 61 34

11. Porqueres 61 66 29

12. S Andreu 40 55 26

13. S Eugenia 43 79 20

14. Santpedor 28 105 15

15. F Júpiter 28 116 9

16. PB Lloret 45 151 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Horta

Gandesa-la Cava

R Bítem-Ginestar

Alcanar-Tortosa E

Ulldecona-S Jaume

Olimpic-Aldeana

S Bàrbara-Alcanar

RESULTATS 

23a jornada

Ginestar-Olimpic 7-1

Alcanar B-S Jaume 13-0

S Bàrbara-Rem Bítem 2-0

la Cava-Alcanar 1-2

Aldeana-J i Maria 5-1

Horta-Gandesa 2-1

Tortosa E-Ulldecona 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 180 31 69

2. la Cava 163 31 61

3. S Bàrbara 89 40 50

4. Alcanar B 109 43 47

5. Olimpic 73 109 36

6. Ulldecona 75 70 35

7. Horta 56 56 34

8. Tortosa E 64 63 32

9. Ginestar 46 95 22

10. Aldeana 51 96 20

11. Rem Bítem 42 86 17

12. J i Maria 45 102 17

13. Gandesa 48 80 16

14. S Jaume 13 150 4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Amposta

Aldeana, descansa

Catalònia-Vinaròs

la Sénia-Canareu

Perelló-J i Maria

Ametlla-Tortosa

Roquetenc-Rapitenca

RESULTATS

21a jornada 

Alcanar, descansava

la Sénia-Catalònia 0-3

Roquetenc-Aldeana 0-5

Perelló-Tortosa 1-8

Canareu-J i Maria   1-1

Amposta-Ametlla  1-0

Vinaròs-Rapitenca       2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 95 23 5 7

2. Amposta 65 20 4 7

3. Vinaròs 46 28 4 5

4. Rapitenca 67 34 4 0

5. Alcanar 58 41 2 9

6. Catalònia 56 58 2 8

7. Roquetenc 35 33 2 8

8. Tortosa 54 46 2 7

9. J i Maria 29 31 2 3

10. la Sénia 29 100 1 3

11. Canareu 15 37 1 1

12. Perelló 28 67 9

13. Ametlla 15 74 4

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

J i Maria-S Bàrbara (16h)
Roquetenc-Deltebre (16.30h)

Flix-Campredó (17h)
Horta-Aldeana (17.30h)

diumenge 
Ascó-la Sénia (16.30h)
Corbera-Vilalba (17h)
Olimpic-Ginestar (17h)
Batea-Ametlla (17h)

Perelló-M Nova (17.30h)

RESULTATS

28a jornada, Tercera catalana  

M Nova-Olimpic 3-4

J i Maria-Corbera 2-1

Ametlla-Ascó 0-2

Vilalba-Roquetenc 1-1

Aldeana-S Bàrbara 1-0

Deltebre-Flix 1-2

Ginestar-Batea 0-5

la Sénia-Horta 1-0

Perelló-Campredó 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 28 94 39 65

2. Aldeana 28 69 40 54

3. Ametlla 28 56 37 53

4. Flix 28 52 37 49

5. S Bàrbara 28 72 54 48

6. Perelló 28 60 37 47

7. la Sénia 28 58 34 45

8. Olimpic 28 57 45 43

9. Roquetenc 28 54 37 43

10. Vilalba 28 42 42 41

11. Corbera 28 54 50 40

12. J i Maria 28 44 61 38

13. M Nova 27 55 46 37

14. Ascó 28 47 58 31

15. Deltebre 28 44 49 28

16. Horta 27 33 63 25

17. Ginestar 28 31112 10

18. Campredó 28 29110 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils-Camarles (16h) 
diumenge 

Valls-Alcanar (16.30h)
la Cava-Catalònia (17h)
Hospitalet-Canonja (17.30h)
Roda Berà-Torreforta (17h)

Ulldecona-Rem Bítem (17h)
Tortosa-Godall (17h)

Gandesa-R Bonavista (17h)
Ampolla-la Riera (17h)

RESULTATS

28a jornada, Segona catalana

Catalònia-Hospitalet 1-3

Canonja-Roda Berà 4-2

Torreforta-Cambrils 1-2

Alcanar-Ulldecona 0-5

R Bítem-Tortosa 4-2

Godall-Gandesa 0-0

R Bonavista-Ampolla 2-0

Riera-la Cava 0-1

Camarles-Valls 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 28 82 21 63

2. Valls 28 55 37 61

3. Tortosa 28 57 34 58

4. Ulldecona 28 54 38 48

5. la Cava 28 53 45 44

6. La Riera 28 39 34 43

7. Gandesa 28 50 36 42

8. Camarles 28 44 43 42

9. Rem Bítem 28 42 54 37

10. R Bonavista 28 46 44 37

11. Roda Berà 28 46 51 35

12. Catalònia 28 35 39 33

13. Hospitalet 28 31 39 32

14. Ampolla 28 34 51 31

15. Torreforta 28 39 44 30

16. Alcanar 28 52 71 27

17. Canonja 28 28 45 25

18. Godall 28 21 82 10

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va empatar al camp
del Sabadell B (0-0) en un
duel en què mereixia més.
Ha de seguir mirant de
reüll les compensacions. 

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Granollers
Júpiter-Prat

Masnou-Peralada
Gavà-Manlleu

Vilafranca-Sabadell
Ascó-S. Andreu (diu 12 h)

Figueres-Rubí
Palamós-Europa

Santfeliuenc-Terrassa
Cerdanyola-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 34 19 13 2 57 24 70
2. Europa 34 16 15 5 53 28 61
3. Gavà 34 15 15 4 58 36 60
4. Muntanyesa 34 17 8 9 47 31 59
5. Vilafranca 34 17 6 11 58 49 57
6. Sabadell 34 15 11 8 49 33 56
7. Cerdanyola 34 14 8 12 50 44 50
8. Júpiter 34 14 5 15 54 59 47
9. S Andreu 34 13 8 13 46 41 47
10. Figueres 34 13 8 13 43 32 47
11. Manlleu 34 14 3 17 39 45 45
12. Ascó 34 11 11 12 31 39 44
13. Palamós 34 9 14 11 44 49 41
14. Terrassa 34 12 5 17 36 57 41
15. Granollers 34 11 7 16 48 57 40
16. Santfeliuenc 34 10 9 15 44 54 39
17. Peralada 34 9 12 13 45 51 39
18. Rubí 34 9 9 16 34 48 36
19. Morell 34 7 6 21 27 62 27
20. Masnou 34 6 7 21 35 59 25

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

Granollers-Santfeliu.    3-2
Europa-Masnou 3-1
Rubí-Vilafranca 1-0
S Andreu-Cerdanyola 1-2
Muntanyesa-Morell 3-1
Prat-Palamós 1-1
Sabadell-Ascó 0-0
Terrassa-Júpiter 3-2
Peralada-Gavà 3-3
Manlleu-Figueres 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-V Alegre

Terrassa-Viladecans

Castelldef.-Rapitenca (diu 12h)

Catllar-Lleida

Vilanova-Balaguer

Amposta-J i Maria (diu 17h)

Santboià-Torredembarra

Vilaseca-S Ildefons

Igualada-Suburense

RESULTATS

28a jornada, Primera catalana

Torrede.-Vilaseca 0-1

Lleida-Igualada 2-1

V Alegre-Santboià 2-2

Viladecans-Reddis 2-0

S Ildefons-Castelldefels 1-2

Rapitenca-Catllar 8-0

J i Maria-Vilanova 0-1

Suburense-Amposta 5-4

Balaguer-Terrassa 3-0

Primera catalana

Una acció del partit Sabadell-Ascó, de diumenge passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 28 59 31 57

2. Vilanova 28 57 29 55

3. Santboià 28 59 25 52

4. Balaguer 28 43 27 51

5. Igualada 28 50 32 48

6. Suburense 28 53 39 48

7. Lleida 28 41 34 47

8. J i Maria 28 46 29 45

9. V Alegre 28 50 44 41

10. S Ildefons 28 60 37 41

11. Vilaseca 28 31 28 39

12. Rapitenca 28 48 45 38

13. Viladecans 28 38 55 32

14. Terrassa 28 24 39 32

15. Reddis 28 26 52 25

16. Amposta 28 41 64 24

17.  Torredembarra 28 30 61 15

18. Catllar 28 19104 3 

Empat
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  XAVI CID, TÈCNIC DEL CAMARLES

45 «Si un entrenador no domina un
vestidor, està condemnat»

UN TÈCNIC AMB CÀRACTER

By: Joaquin Celma

Té 51 anys i des dels 18
està vinculat al futbol,   
en tan sols una cam-
panya i mitja ha estat
inactiu. Treballador,
entusiasta, home de
futbol. En els equips
que ha entrenat, cap ha
baixat, però, en tres
d’ells, va ser cessat i ens
explica en aquesta
entrevista, sense
embuts, els motius. Té
una filosofia molt defi-
nida: esforç i més
esforç. Un crac d'entre-
nador i que se sincera
en aquesta entrevista.
Pregunta: Et vas formar
al futbol base del
Roquetenc?.
Resposta: Sí, en aleví,
després vaig deixar el
futbol onze i em vaig
passar al futbol sala. Als
18 anys vaig tornar al
Roquetenc i vaig debu-
tar amb el primer equip.
Estic 8 temporades amb
jugadors com Manolo
Hierro, Ramon Accensi,
Ximo Martí, Pancràs,
Moisès, Estellé, Enrique
Curto...fitxo després pel
Tortosa, a Tercera divi-
sió, però només estic la
meitat de la temporada.
Marxo a l’Ametlla, i des-
prés fitxo pel Ginestar
,amb dos ascensos con-
secutius, campions de
2a i 1a regional, amb
Amadeu Cid. A l'any
següent fitxo per la
Cava. Per problemes
econòmics deixo aquest
club i retorno al
Roquetenc, fou quan
vam pujar a la 1a. regio-
nal en guanyar a la pro-
moció al Llorenç. I en la
temporada 96-97 em
retiro al Roquetenc,
tenia 32 anys.
P: Com et recordes com
a jugador?.
R: Un rebel. Però quan
tenia 18 anys, el mister
Lleixà em va dir que si
volia ser bon jugador
havia de cuidar-me i dei-
xar de rondar. I ho vaig
apendre. I penso que
vaig ser un jugador molt
disciplinat. Jugava de
defensa.
P: Debutes com a entre-
nador al Roquetenc?
R: Als 24 anys ja entre-
nava al futbol base del
Roquetenc; vaig entre-
nar a totes les catego-
ries, m'agradava molt. El
que m'havien ensenyat,
ho sabia transmetre.
M’apassionava. I vaig
debutar al primer equip

del Roquetenc, a la 1a
regional, la temporada
97-98. Vaig estar tres
anys i vam aconseguir
l'ascens a Preferent amb
jugadors de gran quali-
tat com Carlos Gilabert,
Lluís Fornés o Jordi
Adell. Després fitxo pel
Tortosa a la tercera divi-
sió. En acabar la primera
volta, estem en descens i
em cessen. A l'any
següent fitxo per
l’Amposta i en els últims
8 partits em cessen.
Anàvem quarts i acaben
tercers. Aquella mateixa
temporada torno al
Roquetenc, en substitu-
ció d'Hilario, estàvem en
descens i va ser un final
èpic, en la darrera jorna-
da,  a Guissona. No ser-
via un empat i vam fer el
2-3 en l'últim minut.
Poques jornades abans,
a Alcarràs perdíem 3-1 i
al descans vaig canviar a
tres veterans per tres
joves. Vam guanyar 3-4.
Segueixo segueixo dues
temporades més al
Roquetenc, mantenint la
Preferent.Posteriorment,
m’incorporo a la
Rapitenca. Vam fer un
tàndem amb Isaac
Fernández i faltant qua-
tre partits ens destituei-
xen. Anàvem cinquens i
van acabar quarts,
pujant per compensació
a la 3a divisió. La
següent temporada vaig
al Tortosa, en els últims
cinc partits, per ajudar a
Jordi Borràs i vam salvar
l'equip. Continuo en el
Tortosa, no estava
traient rendiment a l'e-
quip i al març dimiteixo.
A la següent temporada,
torno al Roquetenc a la
Preferent i vam quedar
cinquens. En la campan-
ya posterior, torno altre
cop al Tortosa com a
segon entrenador
aquesta vegada junta-
ment amb Sergi
Domènech, que vènia
de l'escola de futbol del
Barça. Vaig aprendre
molt amb ell a nivell for-
matiu. Estàvem a meitat
taula i ens van cessar. Va
haver-hi moguda a la
directiva i va dimitir el
secretari tècnic Carlos
Alós. Llavors va arribar
Albert Viñas. La següent
campanya no entreno i
després agafo durant
dos anys al juvenil del
Tortosa. La campanya
posterior, torno al primer

equip del Tortosa, que
havia baixat de 1a
Catalana, va ser una
temporada molt dura.
P: Per què va ser dura?
R: Ens esperaven en tots
els camps, jugar contra
el Remolins-Bítem, Jesús
Catalònia o Jesús i Maria
era una final...si un juga-
dor de l'equip contrari
rendia al 80%, en
aquest partit ho feia al
200%. I això també
passa ara. En aquell
equip estaven Pau
Valmanya, Calsina,
Monge, Selu, els
Bartolomé, Moha ect. Si
haguessin tingut pacièn-
cia, de seguir amb el
projecte de pedrera,
penso que el Tortosa
seria avui una altra cosa.
I en la campanya 13-14
torno a agafar al juvenil
del Tortosa, a la prefe-
rent. 
P: Com a primer entre-
nador, t'han cessat tres
vegades.
R: Dels tres casos,
només en un l’equip
estava en descens. La
resta, a la part de dalt.
Però cal puntualitzar . En
un cas, el president
m’imposava qui havia
de jugar i com havíem
de fer-ho. No vaig
acceptar-ho i em van fer
fora al següent partit. En
un altre club em van
imposar que juguessin
dos jugadors i no ho
vaig fer, i em van cessar.
I en el tercer cas, el club
en el que estava va can-
viar de president, ho va
deixar Pere Bonfill i van

entrar Gamundi i Vallés i
van decidir un canvi. De
totes formes, un cessa-
ment no és un fracàs.
De vegades, els entrena-
dors estem desprotegits,
i hi ha factors extraes-
portius. També cal mirar
que he salvat en dues
ocasions i també he
ascendit a Preferent al
Roquetenc. El que si que
puc dir és que en els
equips en els que he
estat, m’he entregat al
màxim, i així ho conti-
nuo fent. 
P: És difícil entrenar?
R: L'entrenador ha d’en-
senyar, rectificant, i ha
de treure el màxim ren-
diment de cada jugador.
Una altra cosa són els
resultats. En qualsevol
cas, l’important és que
els jugadors gaudeixin.
Si hi ha pinya i bon
ambient, tot potser més
fàcil.     
P: Tu ets una persona
amb molt de caràcter?.
R: Si, a molts jugadors
de vegades no els pots
cridar perquè els enfons-
es. I n’hi ha d’altres, en
canvi, als que és neces-
sari. L’altre dia a un
jugador li vaig dir: "Que
bé et van alguns crits, si
t’hagués apretat una
mica més, encara tin-
dries més nivell”. 
P:Quin és el secret per a
ser un bon entrenador?.
R: Primer ser just amb
tots i comunicar-te al
màxim amb els futbolis-
tes, treballant aspectes
tècnic, tàctics però sobre
tot les emocions. El juga-

dor de categories regio-
nals està treballant o
estudiant o pot no tenir
feina i problemes per
aquest motiu. Cal aju-
dar-lo en els mals
moments. Als titulars no
tant; ells ja juguen. Cal
cuidar als que no juguen
tant. És un col·lectiu en
el que la prioritat és l'e-
quip. Es bàsic ser cohe-
rent amb un mateix,
amb el discurs i amb les
decisions. En el moment
en el que no ho sigues,
això és un fracàs per a tu
i per a un equip.
I també s’ha ser cons-
cient que els entrena-
dors ens equivoquem,
hem d’assumir-ho i
apendre.   
P:Hi ha entrenadors que
només busquen guan-
yar els partits?
R: Jo quan he estat en
un club he buscat crear
un projecte esportiu.
Potser si que hi ha entre-
nadors que treballen
més a curt termini, els
importa més el resultat i
no fer un projecte. Es
comprensible, perquè
tots volem els millors
resultats, però penso
que la paciència i el
temps, treballant i insis-
tint, poden aproximar-te
més a ells, per més
temps. Jo ho veig així.
Per això també cal una
directiva que et doni
suport i que cregui amb
tu i el projecte. 
P: Quin és millor juga-
dors de les Terres de
l'Ebre que has entrenat?
R: Entre els més desta-

cats, també per la seua
trajectòria, destacaria,
entre altres, a German
Inglés, Edu Albacar,
Àngel Rangel, Rodri,
Gerard Badia, Uceda,
Fernando Recio, Lluís
Fornés, Carlos Gilabert,
Moha, que ara està en la
Rapitenca, i actualment
a Teixidó.   
P:Quants tipus de juga-
dors hi ha?
R: Dos, els honrats i els
que viuen a costelles
dels altres. N’hi ha que
fan 3 grans jugades  al
camp i l'afició es queda
meravellada. ¿Però
quantes pilotes recupe-
ren aquests jugadors? Ni
una. N’hi ha que treba-
llen molt per l’equip.
Només cal veure
Busquets del Barça, no
es veu el gran treball que
fa per a l'equip, mentre
altres amb dues jugades
enlluernen. No obstant,
has de saber buscar l’e-
quilibri i la suma de
beneficis per al col.lectiu,
amb el que aporten uns
i els altres.
P: Es dificil portar un
vestidor?.
R: No és fàcil, amb els
egos que tenen els juga-
dors. Has de buscar
estar prop d’ells, però
sempre amb distàncies.
Sinó domines el vestidor,
estàs condemnat. 
P: Entrenadors que
admires?
R: ‘Cholo’ Simeone,
espectacular com treu
rendiment als seus juga-
dors i com imprimeix
caràcter al seu equip.
M'agraden també
Guardiola, el mestre, i
Luis Enrique.  
P: Ets feliç?
R: Molt. Tinc feina, una
dona, amb qui estic des
dels 16 anys, i un fill,
Sergi, que juga en el
Camarles  i del que estic
orgullós de com és. Ell
me coneix bé i les xer-
rades que faig al vestidor
ja les sap de quan era
petit, per haver-les sen-
tit.
P:Què és una mare?.
R: Teresa, ho és tot per a
mi. El meu pare va morir,
quan jo encara era jove,
i sempre el recordo per-
què em va donar molt
de suport. Som de famí-
lia humil. El meu pare
era molt rígid i recordo
les dues primeres clate-
llades que em va donar.
Les recordaré sempre i et

marquen el camí per
saber el que has de fer i
el que no.
P: Quins has estat els
teus referents?.
R: D’entrada, com ja he
dit abans, els meus
pares. A nivell esportiu,
no podrè oblidar mai a
Lleixà. Em va ensenyar
molt, de vida i de futbol.
Ni tampoc puc oblidar a
Juanjo Rovira. Persona
també important per a
mi. El vaig tenir d’entre-
nador i em va mostrar el
camí, ajudant-me sem-
pre en molts aspectes. 
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?.
R: Sí, d'alegria quan vam
ser campions de Primera
regional amb el
Roquetenc, la lliga
98/99. Aquell dia,
també d’emoció recor-
dant que uns mesos
abans havia mort un
germà, Jordi, amb 26
anys.
P: Compta’m anècdotes
de tots aquests anys.
R:Uf... en podrien haver
moltes. Però, amb grà-
cia, en recordo dues. El
primer desplaçament a
Barcelona, amb el
Roquetenc (a Pubilla
Cases), un jugador va
arribar tard a la convo-
catòria i el vam deixar.
Va venir darrere de l'au-
tocar amb el seu cotxe,
fins a Altafulla. Saps saps
qui era? David Cid. Una
altra.  Un jugador escal-
fant. El van amonestar
per sobrepassar els límits
de l’àrea d'escalfament i
després estava tan emo-
cionat per debutar que
va entrar al camp abans
que el seu company sor-
tís. I el van tornar a amo-
nestar amb la conse-
qüent targeta vermella. I
no va poder jugar. Era
Manel Losada. 
P: De quin equip ets?.
R: Ara del Camarles,
després del Barça, del
Roquetenc, que el porto
a la sang, i també del
Tortosa.

PROPER: 

RAFEL NAVARRO
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La XVII Cursa Popular-XIII Caminada Ciutat de
Tortosa arriba el proper diumenge 1 de maig
amb el mateix circuit de la darrera edició i amb
moltes i noves activitats paral·leles. Organitzada
per l'Ajuntament de Tortosa/Tortosaesport, el
Consell Esportiu del Baix Ebre i ATE-Atletisme
Terres de l'Ebre, la cursa és d'inscripció gratuïta i
té una distància de 5 kilòmetres, amb sortida (a
les 12.00 hores) des de la plaça de les Corts
Catalanes, al barri del Temple.
El recorregut serà el següent: carrer Rosselló i
plaça Corts Catalanes, ronda Docks, rambla
Ferran d'Aragó, rotonda benzinera Petro Low
Cost, Comerco Tortosa, i gir i retorn cap a la ciu-
tat / rambla Ferran d'Aragó, rampa baixada al
Carrefour, pont Tirant lo Blanc, carrer Barcelona,
camí de Rubí, avinguda del Canigó, avinguda
Barcelona, estació Renfe, pas peatonal, ronda
reus, carrer Rosselló i final a la plaça de les Corts
Catalanes

La Cursa Popular Ciutat de Tortosa
1 DE MAIGLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (76-73)

El sènior masculí com el femení, rebien als capdavanters de la classificaió. L'equip masculí, va
rebre al Sàndor. 0-3 amb parcials (11-25, 20-25 i 21-25). Les fèmines van rebre al C.V.Vall
d'Hebron. 0-3 amb parcials (20-25, 17-25 i 18-25).
Per altra banda, els equips juvenil i cadet femení, van rebre a la Vall d'Hebron. Tots dos van
perdre. Les juvenils amb el resultat de 0-3 amb parcials (16-25, 21-25 i 23-25) i les cadets 2-
3 amb parcials (25-21, 25-21, 7-25, 24-26 i 7-15).
Aquesta setmana, els dos sèniors es desplacen. L'equip masculí anirà al camp de Joves Caldes
i el femení al camp de Carles Vallbona. Els equips juvenil i cadet femení, tornaran a jugar a casa
on rebran al C.V.Gavà.

Jornada negativa
C VOLEI ROQUETES

A seguir sumant
Una nit grisa de l’equip de Les
Vinyes del Convent en l’en-
frontament amb el dotzè clas-
sificat el C.B Morell en la vint-
i-vuitena jornada de Lliga.
Partit irregular però victòria
per 76-73. 
Després d’un primer quart
igualat a 17 punts i un segon
quart de molta intensitat, el
C.B Cantaires se n’anava als
vestidors a la mitja part amb
una diferència de 17 punts. El
tercer quart va ser per a obli-
dar, ja que el conjunt roig va
descuidar la defensa i ho va
pagar amb un dolorós 13/26.
L’últim quart es va perdre
22/23. A falta d’un minut per
al final, l’equip visitant es posa-
va per davant per un punt.
Gestionant els dos últims
temps morts, l’equip va treure
la temprança justa per a tancar
el partit en un 76-73. L’equip

segueix encara en una zona
dolça, creient que pot aconse-
guir quelcom, però en el pro-
per encontre on visitarà el Nou
Basquet Olesa A caldrà corre-
gir aspectes del joc, en especial
la intensitat i concentració

defensiva, i incrementar els
percentatges de tirs de camp.
La plantilla va aportar: King 17,
Riverol 12, Diaz 10, Archimede
8, Domènech 8, Novovic 8,
Sorolla 6, Miró 5, Fortuño 2,
Pitarch, Galera i Vera.

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

L’Handbol Amposta Lagrama va
guanyar l’últim partit de lliga regular
contra l’OAR Gràcia de Sabadell. Ho
va fer per 36 a 25, resultat amb què
les sabadellenques van perdre la
categoria. Ara es preparen per dis-
putar la Copa Catalana “Gonzalo
Usero”, demà primera jornada con-
tra l’Handbol Sant Quirze.

El Tortosa-Ebre va guanyar 3-4 al camp del Molins de Rei gràcies
als doblets de Laia Ballesté i Anna Lizarraga. Les noies de Xavi
Subirats van haver de remuntar l’1-0 i van fer-ho abans del des-
cans, amb l’1-3. A la segona part, el Molins va augmentar la
intensitat, però les ebrenques van defensar-se molt bé fins al
minut 83, en aquell moment les locals empataven el partit a 3, en
dues jugades similars. Però en temps afegit, Anna Lizarraga va
convertir un gol gràcies a un gran xut des de fora de l’àrea que
va fer embogir l’equip i l’afició tortosina. 

L’Handbol Amposta Lagrama jugarà la Copa

Triomf del Tortosa Ebre, al
camp del Molins de Rei (3-4)

L'Handbol Club Perelló va guan-
yar a l'Associació Esportiva Les
Franqueses i es converteix en el
líder del grup A de la segona fase
de Primera Catalana. El resultat
final del partit va ser de 20 a 25 i
estan més a prop de disputar el
TOP 4.

Buscant el Top-4: victòria i lideratge
HANDBOL CLUB PERELLÓ

HANDBOL. S’ASSEGURA LA SEGONA PLAÇA

Victòria del sènior masculí “A” que gràcies a
les derrotes dels seus immediats persegui-
dors a la classificació, assegura la 2ª plaça a
la classificació. Una posició molt important
per als play-off; ja que evitarien als rivals
millor classificats de l’altre grup i a més, les
tornades de les eliminatòries es disputaran a
Tortosa. La propera jornada serà l’última de
la lliga i els tortosins visitaran el camp del
Sant Esteve Sesrovires, equip situat en la llui-
ta per evitar el descens però on els sèniors ja
no s’hi juguen res.
16 hores d’handbol
El pavelló poliesportiu del Temple acollirà demà dissabte 23 d'abril una nova jornada de promo-
ció de l'handbol. El Centre d'Esports Tortosa i l'Escola d'Handbol Cucafera han organitzat un
seguit d'activitats que s'allargaran durant 16 hores seguides. Les activitats començaran a les 8 h
amb una lligueta comarcal amb els equips dels centres escolars. Finalitzarà a la mitjanit amb el
partit entre els veterans del club i els entrenadors.

Victòria del sènior del CE Tortosa
EN UN MINUT

* El dissabte dia 16
d´abril, es va fer l´última
regata escolar de la tem-
porada,  després es va
desenvolupar amb celeri-
tat i molt bona tempera-
tura. Van assistir-hi el
president del consell
esportiu del Baix Ebre
Enric Adell, el president
del Club de Rem Tortosa
Josep Ma Chavarria i el
vicepresident Miquel
Domenech. La regata fóu
un éxit de participació
amb els 10 col.legis parti-
cipants amb uns 70
remers.

*L’Ampostina Aina Cid,
juntament amb la seva
companya de bot Anna
Boada i formant part de
la selecció Espanyola, van
aconseguir la medalla de
bronze en la modalitat de
dos sense timoner (2-F),
a la I Regata Copa del
Món a Varese, Itàlia. Aina
lluitarà a la repesca per
poder accedir a les
Olimpiades de Rio.

Més
notícies

El passat 15 i 16 d'abril. Es va celebrar a Benicàssim el 14 open inter-
nacional d'Espanya, qualificat com un G1. El club TKD ALFARO va
desplaçar 11 competidors i va aconseguir 2 preuades medalles:
Cheyenne Brito cadet -55kg plata i Raquel Tirado en -44kg bronze.
Van participar Ashley Boureau, Pau, Yaiza, Genís, Cristian Ferré,
Patricia Santos, Elisabeth Aixala, Mohed Radani i Nadia Garrido.

Dues medalles per al TKD Alfaro
OPEN INTERNACIONAL
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MÉS EBRE RECOMANA

El pa de Sant Jordi

INGREDIENTS:

Per a la massa de formatge:
1.000 g de farina de mitja força
400 g de parmesà ratllat
12 g de sal
600 g d'aigua
50 g de llevat
10 g de massa mare

Per a la massa de sobrassada:
1.000 g de farina de mitja força
15 g de sal
480 g d'aigua
50 g de llevat
10 g de massa mare
400 g de sobrassada

Per a la massa de nous:
1.000 g de farina de força
15 g de sal
550 g d'aigua
50 g de llevat
10 g de massa mare
40 g de mantega
300 g de nous picades

Preparació:
Peseu tots els ingredients. Pasteu per separat les tres masses. Dei-
xeu reposar uns 25 minuts amb un drap tapat al damunt. Estireu
les masses al gruix adequat i talleu 5 tires grogues i 4 tires verme-
lles. Estireu la massa de nous ben fina i al mig poseu-hi les tires for-
mant la senyera. Emboliqueu amb la massa de nous. Deixeu fer-
mentar de nou que dobli el volum i poseu a coure a 200-220 ºC.
Bon Sant Jordi!

SANT JORDI

L'olor a roses, a paper i tinta dels llibres, les
declaracions, els somriures, els petons ...
Saber que han pensat en natros, que aquest
dia és nostre, de tots; mares, pares, fills,
filles, àvies, avis, amics, companys de feina 

Especial Sant Jordi
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El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
De matinada cel poc ennuvolat en general, tret de punts del quadrant nord-
est on estarà molt ennuvolat per estrats baixos. Al llarg del matí augmentarà
ràpidament la nuvolositat de sud a nord i el cel quedarà entre mig i molt ennu-
volat arreu per núvols alts i mitjans. A partir de migdia creixeran nuvolades al
Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est i resta de prelitoral, que dei-
xaran el cel puntualment cobert o molt ennuvolat. Independentment, al lito-
ral hi haurà intervals de núvols baixos.

Precipitacions
A partir de migdia s'esperen ruixats al Pirineu i en són de possibles a altres
punts del Prepirineu, interior del nord-est i al prelitoral. Seran d'intensitat entre
feble i moderada, i acumularan quantitats entre minses i poc abundants. Els
ruixats localment podran anar acompanyats de tempesta, i no es descarta de
calamarsa. La cota de neu rondarà els 2100 metres.

Temperatures
La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima
pujarà lleugerament, llevat del terç sud i ponent on es mantindran semblants.
La temperatura mínima oscil·larà entre els 3 i 8 ºC al Pirineu, entre els 5 i 10
ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral, i entre els 7 i 12 ºC a la
resta. La màxima es mourà entre els 12 i 17 ºC al Pirineu, entre els 19 i 24 ºC
al terç sud i a Ponent, i entre els 17 i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
La visibilitat serà bona en general, si bé a la tarda serà puntualment regular al
Pirineu, Prepirineu, interior del nord-est i a punts del prelitoral.
Independentment, fins a primeres hores del matí hi haurà bancs de boira i boi-
rines a valls i fondalades de l'interior.

Vent
Vent fluix i de direcció variable a l'inici i final del dia. A partir de mig matí bufarà
vent entre fluix i moderat de component oest a l'interior i de component sud al
litoral. Independentment, al centre de la jornada, hi haurà estones de vent fluix i
de direcció variable a punts del prelitoral i interior del quadrant nord-est.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

23º
Mínima

15°
MATÍ

ENNUVOLAT

TARDA

MOLT ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa tensió amb la teva parella,
potser per no explicar els teus plans amb ante-
lació. Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.

Estàs en un moment ideal per construir coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut, si
t’esforces només 20 minuts al dia fent esport de
seguida agafaràs una forma física òptima.  

Taure
20/4 al 19/5

Temes com llibertat i independència tindran un
nou sentit per a tu, les teves experiències  sen-
timentals poden ser enriquidores. No deixis
que res aliè entorpeixi la teva bona marxa.

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la
teva salut, cuida’t i evita cometre imprudèn-
cies, el teu cos ho agrairà.  

Bessons
20/5 al 21/6

Mart transitant per la teva casa quatre et
recomana tenir una mica més d’habilitat i
tacte referent a les teves relacions familiars.
El millor és que pensis en la teva felicitat.  

D’alguna forma la teva història d’amor  l’estàs
portant al teu terreny. Sentiràs que afines
amb més precisió. Oblidat de les aparences.
És millor estar sa per dins que aparentar-ho. 

Cranc
22/6 al 21/7

És probable que certes converses amb la
teva parella  et facin  replantejar-te  les coses
des del començament. Ves amb compte
amb les dietes inadequades. 

Perquè tot et funcioni bé en l’amor deixa’t por-
tar per la qual cosa sents i es el més natural
possible. Mercuri i el Sol transitant per la teva
casa dotze assenyalen un temps de neteja.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprendràs dels sentiments propis i aliens, una
cosa que a curt termini resultarà molt positiva
en la teva vida sentimental. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et ve de gust passar un dia amb la teva
parella alegre i tranquil alhora, sense viure  cap
tipus de problema. No has de deixar que la
mandra s’imposi en la teva vida.

Verge
23/8 al 21/9

El factor sort  t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics, així
doncs, és el moment ideal per potenciar la
teva  vida social. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui vols viure experiències de tipus amorós que
trenquin amb l’establert. Respecte a la teva salut,
has d’evitar que el teu cos engreixi de forma gra-
dual. Preocupa’t per les teves despeses.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment  equi-
pat de 183m3. a. condicio-
nat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naútic.
Ampli aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i despatx
bany. Tel: 670516520

MOTORÑ 

SAAB  9-3 TDI, dièsel, 115
cv, any 1998, 248,000Km.
1950 €    Tel. 606 804 769

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

VARIS Ñ

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

Tlf.680 968 290

RELAXÑ 

OFERTA CATALANA
masajes relajantes com-
pleto 20 euros discreto
independiente.
664149258

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca

TORTOSA

Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).

160m2 amb cotxera,
tota exterior amb

terrasses, parquet cli-
matitzat, xemeneies

de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

Tel. 670 268 632

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de con-

duir. Alta a la
Seguretat Social. 

Tel. 609 346 879

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 
MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com
tlf. 666239817
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AVUI, A L’ESPECIAL SANT JORDI, A CANAL TERRES DE L’EBRE

Avui tenim un «més personal»
diferent.
Ens incorporem a «l'especial:
Sant Jordi» que emet Canal
Terres de l'Ebre avui a les 12h,
a les 15h i a les 19h30.
El nostre convidat d'avui és
tortosí, químic i bioquímic. 

Podem dir que és un gran
divulgador científic que té la
capacitat innata per apropar el
món científic a la gent del
carrer. Un gran comunicador
que, a més, ha estat d’editor
del programa Redes de TVE,
autor de diversos llibres: El lla-
dre de cervells (Debate, 2010),
Rascar on no pica (Debate,
2012) i S=EX2, la ciència del
sexe (Debate, 2013).  Ben
aviat, el veurem en un progra-
ma de televisió en la 2.
Tenim molt poc temps per con-
versar amb Pere Estupinyà i
hem quedat que ens tornarem
a veure per a profunditzar
sobre el seu món, el món cien-
tífic.També ens agradarà que
ens parle dels seus viatges,
arreu del món, per apropar la
ciència i difondre-la. Volem
saber més, molt més, sobre el
nostre cervell, parlar de sexe,
de feromones, del perquè del
«gatillazo», de la ejaculació
precoç, de la impotència, de la
pèrdua de libido, del multi
orgasme, del sexe tàntric i com
no, de «Menjar cireres amb els
ulls tancats».

Pere Estupinyà 

ACTUALITAT

Isabel Carrasco

FOTO:  BALART

Podem veure tots els programes al facebook de Més Personal i a la web de Canal Terres de l'Ebre, www.canalte.cat.

APROPAR EL MÓN CIENTÍFIC A LA GENT DEL CARRER


