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Ascó es vesteix de gala aquest cap de setmana amb la Mostra d’Arts i Oficis i també amb el Tastavins. Les novetats d'enguany a la Mostra d'Arts i Oficis és que es faran
quatre exposicions: Recreació de la Guerra Civil: la Batalla de l'Ebre, Esteles funeràries-Patrimoni d'Ascó voltes i sitges, Mostra dels vestits de paper del Concurs Nacional
de vestits de paper d'Amposta i Oficis antics d'Ascó. També es faran visites guiades al casc antic i a les exposicions. Pel que fa al Tastavin's, durant la fira es faran 4 simpòsiums de les quatre DO que participen a la Fira. Es tracta d'una explicació breu de les DO. També es tastaran vins de la regió. Vermut electrònic el diumenge 1 de maig i
degustació de diferents vermuts dels cellers presents al Tastavin's. Més informació: www.asco.cat.
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72 Expoebre
Expoebre, 72a Fira de les Terres de l'Ebre, a Tortosa, enguany amb el lema 'la fira de primavera', ofereix des d’ahir i fins diumenge, una fira marcada pels sectors relacionats amb l’equipament de la llar, el mobiliari, la jardineria, a més de tots els que configuren la Fira de Fires de les Terres de l’Ebre. Així, amb la fira Ebreambient, conviuran l’important sector d’automoció, el sector
alimentari, i el de la maquinària agrícola i industrial. A més hi haurà una gran oferta d’activitats, exposicions, espectacles, desfilades, actuacions musicals... i tot això amb accés gratuït!. La Fira fou inaugurada ahir dijous per Xavier Pallarés, delegat

Avui és notícia

Territorial de govern (imatge de la foto).

Terres de l’Ebre. La consulta sobre el
futur del monument a la batalla de l'Ebre
de Tortosa serà el dia 28 de maig.
P4

Terres de l’Ebre. ‘Declarar inconstitucional
i nul l’impost nuclear atempta contra el
futur econòmic i laboral de les Terres de
l’Ebre.
P4
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Esports. El CD Tortosa incorpora al
davanter David Gallego, que estava al
Jesús i Maria.
P14
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Un cap de setmana amb novetats, cultura, bon vi i bon menjar

Ahir es va inaugurar la 72a edició d'Expoebre amb un nou lema, «La Fira de Primavera» amb l'objectiu de promoure l'oci, el turisme, l'artesania i amb un ampliat
sector dedicat a l'automoció. La Fira de Fires segueix mantenint l'esperit multisectorial que la caracteritza. Fins a l'1 de maig amb accés gratuït.
Si volem degustar bons vins de les 4 Denominacions d'origen (Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona), no podem faltar a la 4a Mostra Intercomarcal de vins, el
Tastavins d'Ascó i també hi podrem trobar la IX Mostra d'Arts i Oficis amb la recreació de la Guerra Civil: la Batalla de l'Ebre, esteles funeràries, una mostra de vestits de paper, oficis antics d'Ascó i, visites guiades al nucli antic i exposicions.
I com no, un any més ens espera la tonyina roja del mediterrani a l'Ametlla de Mar. Un cap de setmana farcit d'activitats.
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L’aigua que inunda els camps i fa Delta
i fa Catalunya

Perquè estem a Europa:
el monument ni un dia més

ebre

El Delta de l’Ebre recupera la seva vida en el
moment en què l’aigua inunda els secs camps
d’arròs que acomiaden l’hivern. Aquesta meravellosa renaixença s’ha culminat justament
aquest cap de setmana, en el marc de la diada
de Sant Jordi, una curiosa coincidència que ha
causat que el passat dissabte esdevingués un
dia ple de màgia en el sí d’un territori fràgil i
singular del nostre país. I ara, un any més,
retornem el cicle de la vida de l’arròs, lligat a
un any més en la vida de les persones que treballen dur i força per caminar endavant. I és que la vida al Delta, tot i ser un privilegi desmesurat
per l’essència d’arrel que es desprèn, també és un patir constant i permanent. Potser aquest fet és el que marca els trets diferencials del nostre caràcter, de la nostra forma des ser. La reivindicació és un denominador comú que, per pocs que siguem, fa que ens puguem fer sentir tot
i trencant tots els criteris utilitaristes que vulguin prevaldre. Copsar com,
dia a dia, el mar guanya terreny per damunt de l’impuls del nostre riu i
que l’únic debat imposat és la forma de reduir el cabal ambiental però
que, pel contrari, ningú parla com preservar zones tan preuades com
Riumar o la zona dels Vascos a la Platja de la Marquesa; copsar com les
embarcacions de pesca professional, i també les esportives, han de fer
nit a altres Ports propers o, fins i tot, no poden fer ni dia, perquè l’únic
port fluvial del territori no té un accés garantit per impossibilitat d’executar el dragatge de la bocana del Riu, limitant el potencial econòmic
del territori. O també copsar com, vint-i-cinc anys després, el finançament del mosquit encara segueix sent deficitari i que, a diferència d’altres plagues veïnes, ha de ser la pròpia ciutadania del Delta de l’Ebre qui
ha de sufragar part dels costos, amb el greuge que això suposa, i amb
l’objectiu imprescindible de garantir la temporada turística; copsar com
la badia del Fangar es tanca progressivament i no dóna pervivència al
sector de l’aqüicultura; copsar, entre molts d’altres, com s’imposen els
efectes perjudicials del cargol poma per a l’agricultura... Però si entrem
en la idiosincràsia del municipi de Deltebre, al cor del Delta i el qual
tinc l’honor de presidir, la situació encara singularitza més les mancances i dèficits del Delta. Un urbanisme complex amb uns serveis bàsics
que llueixen per la seva absència o deteriorament, amb unes pèrdues de
més del 70% de la xarxa d’aigua, línies elèctriques de mitja tensió que
travessen aèries per damunt dels habitatges, vies públiques per urbanitzar, xarxes de reg i desaigües oberts travessant la trama urbana amb els
problemes de salubritat que representa, zones turístiques sense depuració d’aigües... i una economia debilitada amb una de les taxes d’atur
més elevades per la dependència del decaigut sector de la construcció.
Tot això és una petita mostra de la realitat del Delta de l’Ebre i, concretament, de Deltebre. Copsar aquesta realitat és reconèixer l’esforç d’una
ciutadania que no acostuma a esperar gaire ajuda, que podria caure en
el victimisme fàcil i que enlloc de fer-ho, cada dia, es fa més forta.
Instint col·lectiu de superació, suposo! Però, alhora, també parlem
d’una ciutadania més desafecta del normal amb un sistema polític que
estèticament la preserva i la utilitza en nom però, en cap cas, ni amb fets
ni amb realitats. L’oportunitat d’avançar cap a un estat propi, cap a una
Catalunya sobirana, és l’únic anhel d’esperança, avui, per poder recórrer, com a últim recurs, a un nou escenari on el Delta de l’Ebre pugui
tenir, amb un nou context polític i institucional, un impuls determinant
per assolir el nivell òptim de la normalitat general. Utopia o realitat, ja
ho veurem! Mentrestant, un any més, creixent amb el cicle de l’arròs i
la força de l’aigua... I impacients per saltar endavant!

El monument franquista de Tortosa no pot continuar al mig del
riu ni un dia més, ni com està ni "tunejat". És d'importància
cabdal per a la imatge exterior de la ciutat.
Estem a la UE, amb tots els seus defectes, però encara molts de
fora, pregunteu per Ucraïna, ens veuen com a referent en drets
humans i democràcia. Estem a l'Europa que recorda i s'avergonyeix de les víctimes de l'Holocaust, a l'Europa que cada 23
d'agost recorda les víctimes dels règims totalitaris.
Té cabuda en un espai públic d'aquesta Europa un monument
d'exaltació d'un règim que, segons dades de l'historiador
Edward Malefakis, de la Universitat de Columbia a Nova York,
en temps de pau (1939-1941) va executar a 10.000 vegades
més persones que el total de persones que va executar
Mussolini de 1922 a 1940? Un règim que, segons el mateix
autor, tenia l'any 1940 fins a 10 vegades més persones tancades a les presons que els que hi havia a l'Alemanya nazi en
aquell moment?
Té cabuda, ara que volem promoure el turisme jueu, un monument d'exaltació d'un règim que sabia de la solució final dels
nazis i no va fer res per evitar-ho? (Veure articles "La lista de
Franco para el Holocausto", El País 20 de juny de 2010 i
"Franco y el exterminio nazi", La Vanguardia, 21 de setembre
de 2012)
Fa una mica de vergonya, no? No patiu, hi ha solució, a Europa
els monuments que exalten aquesta mena de règims es museïtzen. Mireu, per exemple, el Museu Grutas a Lituània, ple de
monuments soviètics, representants d'un règim que tothom
tenia clar que feia vergonya tenir-los al mig de les ciutats.
Aprofitem que no hi ha cap museu encara que expliqui que va
ser realment el franquisme per passar al davant de tothom. Qui
vulgui veure què va ser el franquisme, mentrestant, només pot
anar a Casa Pepe de Despeñaperros.
Tampoc serveix "tunejar-lo", traient una placa i canviant un
pardal per un altre. Aquesta mena d'operacions simbòliques
només són creïbles quan hi ha una història exemplar al darrera que contar. Reconvertir el monument, com van fer a Berlín
amb l'"East Side Gallery", no és encertat. Allà tenen una història de la qual estar orgullosos en relació al mur que van enderrocar. Quin mur hem enderrocat nosaltres? Tampoc està al
centre de la ciutat, com és el cas que ens ocupa. Correm el risc
seriós de què vinguin encara més turistes a fer fotos. Avui en
dia es pugen fotos de tot a Instagram, de tapes de vàter, per
exemple.
Un últim missatge per als que llegeixen això, tenen més de 50
anys, i, per tant, van viure la inauguració del monument.
Possiblement pensen que treure'l simbolitza treure una part de
la història. Només us diré una cosa, penseu bé en el futur que
deixeu als vostres fills i nets, el futur no es limita a Tortosa, i,
sigui l'entorn de preses de decisions sobiranes Catalunya o
Espanya, no oblideu que estem a Europa i estem en una competició global, també a nivell de pobles i ciutats, per la bona
reputació dels llocs. Una bona reputació a partir de la qual s'atrauen turistes i residents nascuts fora amb talent creatiu i
empresarial. La tolerància i la condemna de règims que van
desfigurar el continent en el passat són apostes segures per
guanyar punts en aquesta competició. I les grapes, que ningú
vol enlloc, de tolerància més aviat poca.

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

Jordi Arrufat
Politòleg
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A L’AMETLLA DE MAR

Jornades
de la
Tonyina
Roja
Del 29 d'abril fins al 16 de
maig, l'Ametlla de Mar és
l'epicentre gastronòmic
de Catalunya per la celebració de les Jornades
Gastronòmiques de la
Tonyina
Roja
del
Mediterrani, que aquest
2016 arriben a la cinquena edició. 13 restaurants i
24 bars de la població han
elaborat una proposta
culinària de nivell amb
aquest apreciat producte
com a protagonista. Unes
jornades que «són un
aparador promocionar el
nostre poble», explica l’alcalde Jordi Gaseni. «La
tonyina roja ens aporta un
valor diferencial a la gastronomia local». A l'acte
institucional i inaugural de
demà dissabte al matí hi
haurà la visita del cònsol
general del Japó, Hiroyuki
Makiuchi, i del secretari
d'Afers Exteriors i de la
Unió Europea, Jordi Solé.
L’alcalde assegura que
«són un repte i una oportunitat aquestes jornades
-que fins ara s’organitzaven des del sector privatperquè les poguéssim
organitzar nosaltres per
obrir-les a altres propostes».
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A punt la IX Mostra d’Arts i Oficis
d’Ascó i el 4t Tastavin’s d’Ascó
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Inauguració de la Fira de
Fires, ahir dijous
72 anys d’Expoebre, a Tortosa

Aquest cap de setmana
Aquest cap de setmana,
30 d’abril i 1 de maig,
Ascó viurà la IX Mostra
d’Arts i Oficis i la 4a
Mostra Intercomarcal de
vins, Tastavin’s.
Pel que fa a la Mostra
d’Arts i Oficis, durant
tots dos dies es faran
tallers de origami i papiroflexia, de terrissa miravetana, de patchword
sense agulla, de cistelleria, de pintar baldufes, de
gravar en pedra, de sals
de bany, un taller de
màscares, d’estampació
de tèxtil amb motllos, de
tapís i de joieria per a
nens. Com a novetat,
enguany es faran cinc
exposicions: Recreació de
la Guerra Civil, la Batalla
de l’Ebre; Esteles funeràries; Patrimoni d’Ascó:
voltes i sitges; Mostra
dels vestits de paper del
Concurs Nacional de vestits de paper d’Amposta;

Oficis antics d’Ascó i
Taller de Restauració.
Així mateix, es faran dos
dies visites guiades al
casc antic i les exposicions. Pel que fa al
Tastavin’s, també hi
haurà novetats. Durant la
fira es faran 4 simpòsium
de les quatre DO que
participen a la Fira. Es
tracta d’una explicació

breu de les DO. També es
tastaran vins de la regió.
Vermut electrònic el diumenge 1 de maig: degustació de diferents vermuts dels cellers presents
al Tastavin’s. Les novetats
del Tastavin’s ja van
començar els dissabte 16
i 22 d’abril amb dos maridatges.
Foto: Ràdio Móra d’Ebre

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, va presidir l'acte oficial d'inauguració
d’Expoebre. En els parlaments, Pallarès va posar en
valor la trajectòria de la fira, especialment en uns
moments de dificultats econòmiques com els viscuts
durant els últims anys, i va destacar l'aposta dels
empresaris per continuar confiant en Expoebre com a
aparador dels seus productes. L'alcalde, Ferran Bel,
també va tenir paraules d'agraïment als expositors,
als que s'estrenen per primera vegada i als que hi són
presents des de fa moltes edicions. Expoebre compta amb més de 6.000 m2 d'exposició

Aubà: “La millor solució als problemes de l’N-340
és la gratuïtat dels peatges ebrencs de l’AP-7”
Moció a la Comissió de Foment del Senat demanant la gratuïtat dels peatges
El senador Miquel Aubà ha
fet saber aquest dimecres
que ha registrat una moció
per ser debatuda a la
Comissió del Senat. La
moció ‘insta el Ministeri de
Foment que, de manera
immediata i amb caràcter
provisional, ofereixi la gratuïtat dels peatges per a tots
els vehicles que tinguin
entrada i sortida durant el
mateix trajecte de viatge
per qualsevol dels peatges

ubicats
entre
Ulldecona/Vinaròs
i
l’Hospitalet de l’Infant’.
Segons Aubà, ‘la construcció de les rotondes, la limitació de la velocitat i la fixació d’una ratlla contínua
durant molts quilòmetres a
l’N-340 al pas per les Terres
de l’Ebre ha fet d’aquesta
carretera una via interurbana amb més dificultats per
transitar però no més segura’. Davant d’aquesta reali-

tat i situació, el senador ha
afirmat que ‘l’única via ràpida alternativa que tenim és
l’autopista AP-7 i, per això,
la millor solució als problemes de l’N-340 és la gratuïtat dels peatges ebrencs,
com des de fa anys es fa en
altres peatges propers a
Tarragona’. Aubà ha recordat
que
Esquerra
Republicana durant les
darreres legislatures ha presentat esmenes als projectes

de Pressupostos Generals
de l’Estat demanant vint
milions d’euros per poder
alliberar els peatges de l’AP-

7 entre Vinaròs/Ulldecona i
l’Hospitalet de l’Infant.
Aquestes esmenes mai no
han prosperat.
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L'alcalde de Tortosa i els portaveus de CiU, ERC, Movem-ET i PSC
acorden la pregunta i la data de la consulta sobre el Monument
Serà el 28 de maig
L'alcalde de Tortosa i els
portaveus dels grups
municipals de CiU, ERC,
Movem-ET i PSC han
acordat, aquest dilluns, la
pregunta i la data per a la
consulta sobre el futur del
monument a la Batalla de
l'Ebre. Malgrat que inicialment estava previst fer-la
a finals de juny, la possibilitat que hi hagi novament
eleccions generals ha
aconsellat avançar la data
i finalment s'ha fixat per al
dissabte 28 de maig.
Endarrerir-la al juliol
també s'ha descartat pel

volum d'activitats que hi
ha aquell mes a Tortosa.
Pel que fa a la pregunta i
les respostes, el text acordat és el següent:
En relació al monument a
la batalla de l'Ebre, que
va inaugurar el general
Franco l'any 1966, què
creu que l'Ajuntament de
Tortosa ha d'impulsar:
a) Retirar-lo i museïtzar-lo
per promoure la memòria
històrica i la pau.
b) Mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo per promoure la
memòria històrica i la

pau.
La celebració de la consulta es farà en horari de 9 a
20 hores. Es podrà votar
en 11 col·legis electorals
del municipi, un en cada
poble i sis més dins de la
ciutat, als barris de
Ferreries, Remolins, Sant
Llàtzer, Temple, Grup el
Temple i Centre. D'acord
amb la Llei de Consultes
no referendàries, podran
votar totes aquelles persones empadronades al
municipi a data 31 de
desembre de 2015 i que
tinguin 16 anys complerts

el dia abans de la data de
la consulta.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
volgut destacar l'esforç fet
per tots els grups municipals (CiU, ERC, MovemET i PSC) a l'hora d'acordar tant la data com la
pregunta de la consulta.
Tots els grups fan una
crida a la participació amb
el desig que d'aquesta
manera es resolgui de
forma definitiva la qüestió
del monument.

Foto: Sergi Queral.

Els partits d'esquerres de Tortosa aposten per l'opció de
retirar el monument franquista davant la consulta popular
CDC no es posiciona amb cap de les dues alternatives ni farà campanya i el PP defensa mantenir-lo

Els partits d'esquerres de
Tortosa, ERC, PSC i Movem
Tortosa, defensen davant la
consulta popular, convocada per al 28 de maig, sobre
el futur del monument
franquista del riu Ebre, l'opció de retirar-lo i museïtzarlo. Segons ACN, ERC i
Movem iniciaran una campanya en aquest sentit
mentre que PSC es limitarà
a defensar públicament
aquesta opció, "conscients" de la diversitat d'opinió sobre la qüestió que
hi ha entre els seus votants
i simpatitzants. Tampoc
farà campanya, ni en un

sentit ni en l'altre, CDC que
se cenyirà a incentivar la
participació, una crida que
també han fet els socialistes. Polaritzats estan els dos
partits contraris a la consulta. El PP, un cop convocada, ha anunciat que farà
campanya pel manteniment del monument, mentre que la CUP, molt crítica
amb el referèndum, demana a les forces d'esquerra
que "no permetin que
aquella atrocitat quedi al
mig del riu" i facin campanya per la retirada.
L'alcalde, Ferran Bel també
va avançar que CDC no

farà campanya per cap de
les dues opcions, donant llibertat de vot. Bel ha assegurat que dins del govern
municipal hi ha regidors
partidaris d'una opció i
altres partidaris de l'altra i
que, per això, han decidit
només incentivar la participació de la ciutadania a
votar però descartant posicionar-se per una de les
opcions. Per la seva banda,
ERC farà campanya a favor
de la retirada i la museïtzació del monument franquista. El portaveu del grup
municipal republicà, Josep
Felip Monclús, ha defensat

que aquest ha estat “sempre” el posicionament dels
republicans.
Així mateix, el president de
CDC, Artur Mas, s'ha pronunciat, durant una trobada informal amb mitjans de
comunicació de les Terres
de l'Ebre, en una visita
efectuada aquesta dimecres. Mas ha defensat que
és el primer cop que un
Ajuntament i un alcalde
volen resoldre la polèmica
sobre què fer amb aquest
monument. "Durant dècades i fins ara ningú n'havia
fet res", ha recordat. Sense
pronunciar-se sobre les dos

opcions que es plantegen a
la consulta , Mas ha qualificat de "novedosa" i "positiva" la consulta perquè
permet la "corresponsabilitat" de la gent en les decisions del municipi.
‘Vergonya’
Per la seua part, la Comissió
per la Retirada dels Símbols
Franquistes de Tortosa farà
campanya per la retirada i
museïtzació del monument. De moment, no
s'han plantejat un boicot a
la consulta i admeten que
no tenen recursos per
impugnar-la. “La consulta
és una vergonya. El monument ja hauria d’estar retirat per dignitat democràtica
en compliment de la llei. És
una
exaltació
al
Franquisme”. A més,
creuen que “la pregunta de
la consulta està mal plantejada i és enganyosa”.

Salvadó: “Declarar inconstitucional i nul l’impost nuclear atempta
contra el futur econòmic i laboral de les Terres de l’Ebre”
Indignació per la resolució del Tribuna Constitucional sobre l’impost de producció elèctrica d’origen nuclear

El president de la Federació
de
l’Ebre
d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
Albert Salvadó, ha expressat indignació per la resolució
del
Tribunal
Constitucional, arran del
recurs que va plantejar
l’Estat contra la Llei
12/2014, i que declara
inconstitucional i nul l'impost de producció elèctrica
d'origen nuclear. ‘Aquesta
és un mostra més de la
intransigència del menys-

preu de l’Estat espanyol cap
a Catalunya i les Terres de
l’Ebre.
La declaració d’inconstitucionalitat
atempta contra el futur
econòmic i laboral de les
Terres de l’Ebre’, ha afirmat
Salvadó, que ha recordat
que ‘necessitem d’uns
recursos per bastir una
alternativa econòmica i
laboral al monocultiu nuclear per a quan s’acabi la vida
útil de les centrals i els diferents governs espanyols del

PSOE i del PP fins ara mai
no han fet res per crear
aquesta alternativa. I, quan
des de Catalunya es pren la
iniciativa, ens ho tomben’.
D’altra banda el president
republicà ha recordat que
‘aquest era el primer impost
i recurs econòmic que
revertia directament cap a
les Terres de l’Ebre amb
l’objectiu d’ajudar a l’equilibri territorial i dinamitzar
unes comarques molt afectades per la manca d’infra-

estructures i la falta d’alternatives
econòmiques, laborals i
empresarials’.
Salvadó ha conclòs que ‘la
posició de l’Estat espanyol
sempre és la mateixa: ni fa
ni deixa fer, només ens vol
sotmesos. Per això tenim
pressa d’assolir la nostra llibertat al més aviat possible,
decidir per nosaltres mateixos i no que sempre decideixin uns altres en la nostra contra’.
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*EL PSC A TORTOSA presentarà al Ple d'aquest prodilluns
diverses
per
mocions. Enric Roig: “cal
fer polítiques d’impuls
municipal envers el comerç
tortosí davant la greu crisi
que està patint aquest sector de la ciutat”. Els socialistes presentaran també al
Ple mocions per demanar
la reparació i manteniment
del Passeig de Ribera,
sol·licitant la retirada de
l’ordre de copagament
confiscatori per a les persones amb discapacitat i en
defensa de la Llei 24/201.
Finalment, el grup municipal del PSC presentarà
també una moció en
defensa de la Llei 24/2015
de mesures urgents per
afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, que
contempla que les administracions públiques han de
garantir els serveis bàsics
d'aigua, gas i electricitat.
*L'AJUNTAMENT
DE
TORTOSA ha entrat a formar part de la xarxa
Intercultural Cities, organisme depenent del Consell
d'Europa, en reconeixement a les seves polítiques
de gestió de la diversitat
basades en la interculturalitat.
* EL SECTOR ARROSSAIRE ha iniciat la inundació
dels camps del delta de
l'Ebre. El procés, que va
començar el divendres dia
15 a l'hemidelta dret i ho va
fer el 22 a l'esquerre, s'allargarà durant quinze dies.
Més enllà de la incerta
influència que les condicions
climàtiques puguin tenir en
el desenvolupament de la
campanya, els regants i productors continuen molt
pendents de l'evolució de la
plaga del caragol maçana.
Especialment preocupant
resulten les previsions a l'hemidelta esquerre, on després d'un hivern sense fred
els agricultors temen un
rebrot important del gasteròpode que devora la
planta de l'arròs en el primers estadis de creixement.
A la dreta, regants i productors creuen que les mesures
preses permetran controlar
la plaga.
*LITTERARUM s’apropa als
programadors ebrencs amb
una jornada professional en
la qual se’ls avançaran les
novetats. Tindrà lloc el 3 de
maig als Serveis Territorials
de Cultura a Tortosa i s’hi
donaran a conèixer els
espectacles
programats
enguany.
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PRESENTACIÓ DEL
DOCUMENTAL PROU A
AMPOSTA, AVUI
DIVENDRES.
Des del Moviment Veïnal
“reclamem la gratuïtat de
l’AP7 i us convidem a la
presentació del documental PROU que tindrà lloc
avui divendres a les 20 h
al Casal, c/ Simpàtica, 6,
d’Amposta”. Després del
documental, hi haurà un
debat sobre la sinistralitat
a la carretera i, posteriorment, una altra projecció,
la del curt ‘La noche de
Laura’.

www.mesebre.cat
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“Amposta tanca el pressupost 2015 amb
un romanent de tresoreria de 6 ME”
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El ple reclama la reducció de
la ràtio a les aules
d'educació infantil i primària
D’Amposta

“La ràtio d'endeutament baixa del 65,7% al 53,9%”
Segons nota del consistori ampostí, l'Ajuntament
d'Amposta ha tancat el
pressupost del 2015 amb
un romanent de tresoreria
de 6 milions d'euros, 1
milió d'euros més que el
registrat durant l'any
2014. "Aplicant la regla
de la despesa, la capacitat
de finançament d'inversions és de 3,06 milions
d'euros", ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, tot afegint que
d'aquests, la idea és destinar-ne 600.000 a l'amortització de préstecs
per reduir encara més el
deute municipal. "Si restem les obligacions a
pagar
que
té
l'Ajuntament, tanquem
l'any amb uns dos milions
d'euros de capacitat de
finançament que ens permetran poder fer algunes
de les obres que vam
detallar al pla quadriennal
d'inversions", ha explicat

Tomàs en roda de premsa. Aquests dos milions
d'euros s'hauran de destinar a inversions "financerament
sostenibles"
d'acord amb la Llei estatal d'estabilitat pressupostària, com per exemple el clavegueram, urbanització de carrers, l'enllumenat o l'arranjament
de camins.
"No és
inversió financerament
sostenible el tancament
de la pista de futbol sala,
per exemple, però encara
tenim un marge de
maniobra per fer finançament de 900.000 euros,
200.000 euros dels quals
es destinaran al tancament d'aquestes pistes,
com ja ens vam comprometre", ha dit l'alcalde
d'Amposta. Una altra
dada significativa del tancament pressupostari de
l'any és la ratio d'endeutament, que ha passat del
65,7% el 2014 (13,9M€)

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta

al 53,9% el 2015
(11,2M€). "I encara baixarà més quan amortitzem els 600.000 euros de
préstec. Això ens permetrà, a la vegada, augmentar un altre cop la
capacitat de finançament
via prèstec", ha afegit
Tomàs.

L'Ajuntament d'Amposta ha ofert al departament
d'Ensenyament fer front al cost que pot suposar el
manteniment de la línia de P3 que vol eliminar el
govern del col·legi Soriano Montagut. Així es va posar
de manifest tant a la roda de premsa prèvia al ple de
dilluns la nit, com al mateix ple, on l'alcalde funcions,
Miquel Subirats, també va defensar que "no s'estan
demanant més recursos i a més, l'ensenyament és un
pilar fonamental del nou país que estem construint".
Van ser declaracions en el marc de la defensa de la
moció que van acordar presentar tots els grups municipals, a instàncies del Partit dels Socialistes, en què es
demana la reducció de la ràtio a les aules d'educació
infantil i primària a partir del proper curs. Aquesta
moció, que va ser defensada pel portaveu dels socialistes, Francesc Miró, reclama que el Govern de la
Generalitat incrementi progressivament els recursos
destinats al sistema educatiu.
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La nova Biblioteca de Deltebre serà
una realitat durant el tercer
trimestre de l’any
El nou equipament cultural comptarà amb 1.300 metres
quadrats de superfície út il i un cost aproximat de 850.000€

Les obres de Biblioteca de Deltebre, iniciades el passat mes de gener, segueixen el seu
curs, segons nota de l’Ajuntament. En aquest sentit, dissabte, dia de Sant Jordi, l’equip
de Govern de l’Ajuntament de Deltebre ha realitzat una visita d’obres al nou equipament que s’està construint al Centre Cívic i Cultural.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “aquest nou equipament permetrà
dotar a la ciutadania de Deltebre d’un nou espai per al foment cultural”. De fet, Soler
ha detallat que “la construcció d’aquest equipament era un dels objectius principals d’aquest equip de govern atesa la necessitat i la demanda constant de la ciutadania”.
El nou equipament cultural comptarà amb 1.300 metres quadrats de superfície útil que
s’aprofitaran amb diverses aules de treball, una sala d’actes i d’exposicions, un espai d’imaginació, així com altres zones dedicades a l’aprenentatge i al foment de la cultura
entre els més menuts i els grans.
La Biblioteca tindrà un cost aproximat de 850.000€dels quals l’Ajuntament de Deltebre
només n’aportarà 150.000€. La resta de fons econòmics seran a partir de subvencions
de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona.

L'Eurocambra qüestiona a
l'Estat els cabals ecològics
Del Pla Hidrològic de l'Ebre

El Parlament Europeu qüestiona els cabals ecològics del Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre
(PHE) en l'informe que estan enllestint els eurodiputats que van visitar Catalunya el 8 de
febrer. Segons l'esborrany a què ha tingut accés l'ACN, l'Eurocambra "recomana la realització d'un estudi en profunditat" sobre els "cabals ecològics" de les "àrees protegides" i
"demana a la Comissió Europea que vigili de prop" si compleix la legislació comunitària. A
més, els eurodiputats reclamen al govern espanyol un "diàleg constructiu" amb la
Generalitat, les ONG i la societat civil i sospiten que la disputa pel PHE "pot ser el resultat de
possibles conflictes d'interessos entre la regió i les autoritats estatals". En l'esborrany de l'informe, la delegació d'eurodiputats que encapçala el conservador eslovac Pál Csáky adverteix
al govern espanyol que la "construcció d'obres hidràuliques, preses i canals de reg" no ha
d'obstaculitzar "el cabal adequat perquè els sediments es puguin moure cap al delta" i li
demana que "examini les possibilitats" per tal "d'assolir els objectius ambientals i les demandes d'aigua existents".
L’eurodiputat, Josep-Maria Terricabras, dóna suport al primer esborrany de l'informe de la
delegació europea que va visitar l'Ebre el mes de febrer. També es demana a la CE que vigili de prop el Pla Hidrològic i al govern espanyol un diàleg "digne de confiança". Per tot això,
Terricabras insta la CE a reaccionar. "Cal que la CE escolti l'opinió dels diputats que han vist
sobre el terreny els efectes que tindria un repartiment absolutament embogit de cabals que
proposa el Pla Hidrològic", diu l’eurodiputat republicà. “És bo veure que els diputats van
constatar els problemes mediambientals que es deriven de la regressió del delta i que ja estan
afectant negativament l'hàbitat i les espècies", ha afegit.
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“Quan l’adversari es debilita,
ens hem d’enfortí”
Visita d’Artur Mas a les Terres de l’Ebre, per recolzar la refundació de CDC

Aquest passat dimecres,
l'expresident
de
la
Generalitat i president de
Convergència Democràtica
de Catalunya, Artur Mas,
va visitar les Terres de
l'Ebre en el marc de la
refundació de CDC i per
transmetre “el present i
futur” del partit. Artur Mas
s'ha implicat en aquest nou
projecte visitant diferents
territoris on militants i simpatitzants participen activament per configurar
aquest nou partit que pretén ser el Centre més ampli
de Catalunya, a més d'ajudar a la sobirania del país.
En una trobada informal
amb diferents mitjans de
comunicació i de forma distesa va donar a conéixer la seua opinió sobre temes
que preocupen el nostre territori. A part de valorar la consulta ciutadana pel que
fa al futur del monument franquista de Tortosa (veure pàg. 4), va destacar que
“aquest no és el tema més important de Tortosa. Crear feina, ajudar a les empreses, comerciants i autònoms a tirar endavant després de la crisi, aquests sí que són
importants”. Va assegurar que “ara és un bon moment perquè Europa s'implique
en el Pla de Conca i sigui racional”. Pel que fa a la convocatòria de noves eleccions espanyoles va asenyalar, “aquestes properes eleccions són un gran fracàs de
l'Estat espanyol i l'únic precedent de la Unió Europea que ha de repetir eleccions
abans de formar govern. És una bona oportunitat per a Catalunya i per al sobiranisme català. Per tant, més que mai s'haurà de fer pinya. Ho hem de fer millor, i
ara tenim aquesta oportunitat. No sóc president de la Generalitat, ni candidat a
cap elecció, però penso que quan l'adversari es debilita, ens hem d'enfortí”.
Va concloure dient que “hem de tenir vocació de creixement econòmic, de creació de riquesa, de vocació de justícia social i millorar les oportunitats de feina.
Aquesta és la nostra vocació”.
Artur Mas va estar també als estudis de Canal Terres de l’Ebre on va respondre a
les preguntes de Jordi Pazos. Podeu trobar aquesta entrevista a: ebredigital.cat.
(imatge de la foto).

“El Consell Comarcal del Baix Ebre liquida el
pressupost de 2015 amb un resultat
positiu de 121.034 euros”
“i amb un romanent de tresoreria de 56.186,25 euros”
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha liquidat el pressupost de
l'exercici de 2015 amb un resultat positiu de 121.034,87 euros
i amb un romanent de tresoreria
de 56.186,25 euros, segons que
donat compte el president de
l'ens comarcal, Daniel Andreu,
en la sessió plenària ordinària
del mes d'abril. Segons nota del
Consell, aquest resultat pressupostari permet un l’informe
favorable del compliment anual
del pla de sanejament que la
institució comarcal va haver de
fer el 2010 arran del resultats pressupostaris negatius de 2008 i 2009.
D'altra banda, el ple comarcal ha aprovat inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per al curs escolar
2016/2017. Aquests ajuts van destinats a alumnes de famílies amb importants dificultats econòmiques.
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*EL PROJECTE RIBERA
D'EBRE VIVA, impulsat pel
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre i amb el
suport del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya
en el marc de Programes
de suport al desenvolupament local, organitza el
"Seminari: Com dinamitzar
el punt de venda". El seminari constarà d'una sessió
teòrica d'una hora i mitja
de durada que tindrà lloc al
Consell Comarcal, el dimecres, 11 de maig.
*MÓRA D’EBRE: s'ha
inaugurat al vestíbul del
teatre de La Llanterna la
primera exposició col·lectiva "Artistes i artesans de
les nostres terres", amb la
participació d'una cinquantena d'artesans i artistes de
Móra i de poblacions de la
rodalia.
*GANDESA: aquest dimecres, va tenir loc a Gandesa
la 1a Jornada de la
Comunitat de Regants de
la Terra Alta. Reg Pagesia i
Territori.

TERRES DE L’EBRE
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L'INCASÒL ven una parcel·la industrial
del sector Plana del Riu d'Arnes
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Andreu Carranza redactarà el
missatge de la Flama del Canigó
Fou proposat per Òmnium Ebre

L’operació suposarà una inversió que supera els 130.000 €
L’Institut Català del Sòl,
INCASÒL, i l’empresari
Esteve Llombart Royo,
han signat l’escriptura de
compravenda de la parcel·la número 7b del sector d’activitat econòmica
Plana del Riu d’Arnes
(Terra Alta). Els terrenys
tenen una superfície de
510,32m2 i han estat
venuts per un import de
12.247,68 €. Els terrenys
es destinaran a l’ampliació
del negoci familiar dedicat
a la fabricació, reparació i
comercialització al detall
d’articles de fusta en
general i preveu invertir-hi
uns 120.000 € a la seva
nova implantació en
terrenys de l’INCASÒL. Es
tracta de la tercera operació de comercialització de
terrenys industrials a la
comarca de la Terra Alta
per part de l’INCASÒL en
el darrer any. El mes de
març, es va vendre una

parcel·la
del
sector
Ampliació La Plana de
Gandesa a Gráficas Salaet
i, el juliol de 2015, una
altra parcel·la del sector
Vall de Vinyes de Batea a
les empreses Ecobatea i
Germans Arrufí. Aquestes
operacions
permeten

assenyalar un canvi de
tendència positiu al sector
immobiliari i l’activitat
econòmica de la Terra
Alta en els darrers anys i
demostra una aposta
clara pel desenvolupament de la zona.

Móra la Nova aprova un Pla Econòmic i Financer
“per pagar la gespa artificial del camp de futbol”

Com cada any, una personalitat de la cultura catalana
serà l’encarregada de redactar el manifest que es llegeix a les fogueres de Sant Joan i que acompanya la
Flama del Canigó. La decisió, que s’ha fet pública
aquesta setmana, es va prendre a la trobada d’equips
de foc que es va celebrar el 20 de febrer a Girona. Una
delegació d’Òmnium Ebre va participar a la reunió i va
proposar que fos Andreu Carranza l’encarregat d’escriure el manifest de 2016; proposta que va comptar
amb un ampli recolzament dels assistents davant de les
altres candidatures presentades, també de gran prestigi. En una nota publicada al seu perfil de Facebook,
l'escriptor ha manifestat que és "un immens honor per
a mi ficar algunes espurnes candents en forma de
paraules (com granets d'arena del Desert de l'Oblit) per
la Flama del Canigó d'enguany".

El Congrés aprova que les empreses que es
deslocalitzin hagin de retornar els ajuts públics
Proposició no de llei d’Esquerra Republicana

“El préstec, de 253.000 euros, va ser subscrit per l'anterior equip de govern abans de les eleccions”
L'Ajuntament de Móra la Nova ha aprovat un Pla Econòmic i
Financer per al període entre 2015 i 2017 amb l'objectiu d'eixugar el deute de 253.000 euros generat pel crèdit que l'anterior equip de govern va contreure just abans de les eleccions
municipals, principalment, per finançar la instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol. Tal com informa ACN, segons l'alcalde, Francesc Xavier Moliné (ERC), el consistori s'ha vist ara
obligat pel Departament d'Economia a sotmetre's a aquest pla
de tutela financera per primer cop en la seva història perquè a
l'any 2015 va incomplir l'objectiu d'estabilitat financera arran
d'aquesta operació de crèdit. Malgrat tot, el batlle ha assegurat
que les mesures previstes no inclouen retallades en cap servei i
que intentaran eixugar el deute "amb la contenció de la despesa" i buscant "altres línies d'ingressos". A
la foto, una acció d’un partit recent disputat sobre la nova gespa artificial del camp de Móra la Nova.

La Comissió d'Ocupació i Seguretat Social del
Congrés dels Diputats va aprovar aquest
dimarts una proposició no de llei presentada
per ERC reclamant que les empreses que deslocalitzin la seva activitat per traslladar-se a
països tercers siguin obligades a retornar les
subvencions o ajuts públics rebuts. A banda
dels republicans, la proposta va tirar endavant
amb el suport del PSOE, Podemos, DiL i PNB,
mentre que C's es va abstenir i el PP hi va
votar en contra. El diputat republicà, Jordi Salvador, encarregat de
defensar-la, va argumentar que, amb aquestes maniobres, les multinacionals traslladen les produccions a països "on les garanties socials,
laborals i mediambientals són especialment limitats i reprimits", amb
l'objectiu de rebaixar els costos de producció. El diputat va posar com
exemple l’actuació d’Ercros a Flix.
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VIII
JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE
L’ARRÒS A L’ALDEA:
tenen lloc des del 21 d’abril fins el 9 de maig. Els
restauradors aldeans del
Bar Pòdium, Bar la Llar i
Mas Masdeu cuinaran
menús entre els 20 i els 25
€ on el màxim exponent
serà l’arròs.
D’altra banda, dins de
l’actualitat
aldeana,
comunicar que la setmana
passada va efectuar-se la
presentació de la nova
pàgina
web
www.laldea.cat. Després
de 10 anys, el web s’ha
renovat completament i
s’ha adaptat als nous
temps facilitant la consulta
d’informació i els tràmits
amb l’Ajuntament, a més
tindrà una accessibilitat
més fàcil i intuïtiva, amb
geolocalització i estarà
adaptada per als mòbils.
*ALCANAR: l’Ajuntament
posa en marxa el
Programa de Competitivitat
Empresarial
2016.
Contempla
diverses
accions formatives dirigides als diferents sectors
econòmics del municipi.
En la presentació del
Programa, el regidor responsable de l’Àrea, Jordi
Monfort, va insistir en la
importància que té per al
projecte la implicació del
teixit empresarial ja que,
tal com va apuntar, “l’oferta que proposem és el
reflex de les demandes de
les empreses, d’allò que
ens van proposant”.
Totes les accions estan
obertes al públic en general i, en el cas de les persones aturades que es troben en situació activa de
recerca de feina, s’ha previst una bonificació addicional del 50% en el preu
de la matrícula.
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Inauguració oficial del
Centre de Dia de l’Aldea
Avui divendres, a càrrec de la Consellera Dolors Bassa
Avui divendres 29 d’abril es durà a
terme la inauguració oficial del
Centre de Dia de l’Aldea a càrrec
de la Consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa. El
Departament ha invertit en el
finançament de l’equipament, que
té una capacitat de 40 places,
400.000 euros. La recepció de les
autoritats serà a les 12:30 a
l’Ajuntament. A les 13.15 h, Cinta
Pascual, directora general de
L’Onada-Serveis, Nati Bernal, regidora de Benestar Social i Família,
Daniel Andreu, alcalde de l’Aldea i Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies efectuaran els parlaments. Posteriorment, visitaran les intal.lacions. Durant la
seva estada a les Terres de l’Ebre, la consellera també visitarà Amposta i Deltebre.
Carta de poblament
D’altra banda, el passat 21 d’abril i dins dels actes institucionals i commemoratius de la
segregació aldeana, va tindre lloc la presentació de la carta de poblament. Kevin Bernal
historiador de 22 anys, veí de l’Aldea i amant de la història medieval i moderna feia entrega al poble de la carta de poblament, un treball que plasma l’esforç d’un jove aldeà amb
ganes d’investigar i saber el què, el com i el quant de la seua terra i del seu poble. Kevin
Bernal: “quan vaig tenir l’oportunitat vaig anar a veure com funcionava el món dels arxius
amb un professor, concretament a l’arxiu diocesà de Tortosa. Allà, fruit de l’atzar, vaig
assabentar-me de que el meu poble tenia una carta de poblament del segle XIII”.
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“Los Últimos españoles de
Mauthausen”
Homenatge a Batiste Nos, demà dissabte, a Alcanar
Demà dissabte 30 d’abril, a les 18.30h a la
Sala Polivalent de la
Biblioteca
Trinitari
Fabregat d´Alcanar
s´ha organitzat un
sentit homenatge a
Juan Bta. Nos Fibla, el
deportat canareu als
camps de concentració i d’extermini nazis
que va morir el passat
10 d’abril. Ens va deixar als 92 anys, però
la seua memòria perdurarà per sempre.
Amb ell, foren cinc els
deportats d’Alcanar que varen passar per diferents
camps de concentració. Batiste Nos era l’últim dels
deportats de les Terres de l´Ebre encara amb vida.
L´acte d´homenatge s´ha organitzat coincidint amb la
presentació del llibre “Los Últimos españoles de
Mauthausen”, de Carlos Hernández de Miguel.
L’obra més significativa que fins al moment s´ha escrit
sobre els deportats espanyols en aquest camp de concentració. Un treball que recull la memòria dels 9000
deportats espanyols als camps de concentració nazi. El
volum reuneix les proves que posen al descobert els
botxins i còmplices d’aquesta bàrbarie.

La junta de personal de l'ICS reclama la reobertura
24 hores dels CAP de l'Aldea, Xerta i Sant Jaume
Els delegats sindicals de l'UGT de la
Junta de Personal de l'atenció primària
de l'Institut Català de la Salut (ICS) a
les Terres de l'Ebre han insistit en
demanar la reobertura de l'assistència
continuada a alguns centres d'atenció
primària (CAP) que es van veure afectats per les retallades. Són els CAP de
l'Aldea i Xerta i també el del Sant
Jaume. Segons ACN, per una altra
banda, s'ha reclamat que es recuperi la
plaça de metge de Paüls i que hi hagin
noves contractacions de professionals
per mitigar la trentena de llocs de treball que s'han perdut des de 2010 i que
han provocat la dilatació, de fins a nou i deu dies, de les llistes d'espera per ser visitat l'atenció primària de molts municipals.
Els delegats sindicals de l'ICS han remarcat que ha estat gràcies a "l'esforç" dels professionals sanitaris
que la qualitat del servei no s'ha ressentit a les Terres de l'Ebre en aquests darrers anys.
A la foto, el CAP de l’Aldea.

TROBADA D’ESCOLES
VERDES A TORTOSA
Ahir dijous 28 d’abril es va celebrar a
Tortosa la Trobada d’Escoles Verdes de
Terres de l’Ebre, que comptà amb la participació de 17 centres de primària i
secundària de les comarques del Baix
Ebre, Montsià, i Terra Alta.
En total més de 80 persones, entre professors i alumnes es van reunir per tal de
compartir experiències, propostes i idees
relacionades amb com podem millorar
l’educació per a la sostenibilitat a les
escoles i instituts verds, i per extensió, al
seu entorn més proper, al territori.
La trobada va tenir lloc a les dependències del Centre de Recursos Pedagògics.
Durant el matí van haver-hi grups de treball, tant de mestres com d’alumnes, en
els quals els participants van poder
conèixer experiències tan del territori
com d’alguns centres i ponents de fora
del territori. Després de dinar a les mateixes instal·lacions, per la tarda es va efectuar una acció conjunta que consistí en
una plantada d’espècies com el romaní o
la farigola als voltants del centre.
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CRACS de la setmana:

Coman Sova
N ASCUT

A

B UCAREST ,

POETA I DRAMATURG

Tots dos uneixen la paraula
i la imatge en un llibre: « La
nieve y los ojos de los
lobos», que es presentarà
aquest divendres 29 a les
19h30 a la sala Jordi Brull
de l'EMD de Jesús.
Un va néixer l'any 33 i l'altre l'any 44, tots dos cap i
cua. Aquesta coincidència,
de ben segur, assegurarà
l'èxit.
Més Ebre: Com va néixer la
idea de plasmar i donar
vida a les dos matèries. I si
imaginem que un és fil i
l'altre l'agulla, qui dóna la
primera puntada?
Coman Sova: La palabra y
la imagen son las dos el
principio, por turno, tanto
aguja como hilo. Nunca
pueden ser rivales, solamente pueden juntarse para
ofrecer más alegría a los
espíritus que se dejan llevar
por ellas. Con esta convicción hice también la edición
bilingüe, Z pada si ochii
lupilor/ La nieve y los ojos
de los lobos, que la considero como una cita entre la
cultura española y la rumana a través de dos expresiones artísticas – la cerámica
de Joan Panisello Chavarría
y mi poesía – las dos, hondas vivencias, en estado
puro.
Joan Panisello: L’art en
estat pur no té fronteres,
busca compartir, crear,
recrear, innovar, provar,
buscar, combinar, experimentar, fer camí, sense
rellotge, sense música de
fons...o amb ella... Si alguna cosa té clar l’art actual és
la de trencar motllos, obrir
els
espais,
possibilitar
fusions, jugar amb el màxim
nombre de sentits, esprémer al límit les ofertes. La
interculturalitat és un camí
obert a noves experiències.
Fil i agulla són tot un.
ME: Quines influències
poden tenir l'agermanament intercultural d'aquests dos països, amb tradicions, costums, religions
tan diferents, però a la
vegada inquietuds similars?
CS: Por la poesía y por el
arte en general, intentamos
reducir al mismo denominador lo que constituye la
esencia del hombre – la
belleza, la bondad, la serenidad interior. Las tradicio-

nes, las costumbres y la religión nos crean el sentimiento de seguridad frente a las
turbulencias que aparecen
en la evolución – a veces la
involución – de la sociedad
en la que vivimos. Ellas son
el eje con el cual nos sentimos más seguros. Las
inquietudes son muy parecidas, porque tienen causas
semejantes, pero yo creo
que puedes disciplinarlas si
las llevas en tu zona de
comodidad, aunque allí, en
tu zona, empiezas una
lucha dura, callada, pero
desde otra perspectiva – la
de la creación. Yo estuve en
España. No me sentí un
extranjero. Estaba en aquel
lugar por primera vez, pero
me parecía que la conocía
desde hacía mucho tiempo.
Ahora vuelvo a través de
una amistad artística a distancia, pero emocionante y
– espero – benéfica para los
que la conocerán leyendo el
libro.
JP: És un luxe haver pogut
compartir al llarg de vuit
estius ininterromputs l'experiència de poder participar en uns ART CAMP
internacionals amb artistes
de diferents països dels cinc
continents. Dos d'ells a
Andorra de la mà de la
UNESCO i sis d'ells a
Romania. Després d'això un
s'adona que les diferències
entre uns i altres són moltes
menys de les que semblen.
Fins i tot l'ART ens uneix
perquè és el fil conductor
dels ART CAMP que hem
viscut en primera persona.
L'ART no té fronteres, és l'idioma universal més pacífic

i l'agermanament que existeix. Els pocs dies que convivim amb totes aquestes
persones de tants indrets
diferents serveixen per a
veure l'aprop que estem
uns dels altres, malgrat els
milers de kilòmetres que ens
separa la geografia. Les
vivències viscudes romanen
en nosaltres com un preuat
regal de la vida.
ME: Hi haurà algun acte
que presente les obres conjuntament unint la veu i la
imatge?
CS: Desde luego. En mayo
habrá una manifestación
titulada “El Salón nacional
de Literatura y Arte “La
Rotonda de los álamos en
llamas”, que abarca exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, excursiones a lugares tradicionales...
Es un evento más complejo,
no se limita solamente a la
presentación de los libros.
Espero que vaya a ser algo
muy hermoso – ya veremos.
ME: Coman Sova, un poeta
i dramaturg vs. l'obra de
Joan Panisello...
CS: Dentro de un arte milenario,
Joan
Panisello
Chavarría se expresa con
una elegancia inmejorable.
Estoy impresionado con la
energía que abarca sus formas encendidas hasta cientos de grados y que luego la
suelta, espiritualizando la
arcilla. El poeta y el dramaturgo se detienen estima y
emoción ahora, porque el
allegamiento otorga visibilidad a la palabra escrita.
ME: Estant dintre del món
de l'art, i vivint els
moments actuals, com
començaria un poema i
il·lustraria una ceràmica
que reflecteixi i parli dels
refugiats i de la globalització política.
CS: Diré solamente el epígrafe: “Felices los hacedores de paz porque el suyo
será el reino de los cielos”,
porque si continuara, dibujaría una cadena humana en
la que la gente estaría sólo
aparentemente unida, ya
que unos se dirigirían hacia
un desierto, otros, hacia un
niño sin padres, otros hacia
un templo que se divisa en
la lejanía, pero todos quieren romper la cadena porque ya no se siente la solidaridad. Es posible que
haya gente para la que
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Isabel Carrasco

Joan Panisello
NASCUT A J ESÚS ,

Patria ubi bene, pero yo
creo que la mayoría se mueren un poco cuando abandonan su país.
JP: Em tremola el pols i el
cor quan veig el que ens
passen els mitjans de comunicació pel que fa al problema dels refugiats. Tots els
germans del meu pare i tots
els de la meua mare van
haver de marxar amb motiu
de
la
Guerra
Civil
Espanyola. Per sort tots van
poder passar les fronteres
amb la maleta al cap i van
obrir-se camí, van salvar la
vida i van crear una família
a l’estranger. D’això fa 75
anys. Avui amb les noves
lleis, pot ser no ho podrien
fer. On està el progrés de la
societat? Al meu entendre, i
des de fa un mes, l’Europa
de la vergonya ha entonat
el seu RIP... La meua frase
dedicada a l’Europa d’avui
seria: “Fes als altres allò que
t’agradaria que et fessen a
tu”... No li voldria recordar:
“Allò que sembres, colliràs“
ME: Joan, tot va començar
l'any passat amb la il·lustració
del
llibre
"Regimiento Blanco" de
Ioan Barbu (Romania)?
JP: Efectivament, l’estiu del
2014 i com un acte més de
l’ART CAMP, vaig passar un
audiovisual
al
Museu
Satului de Vâlcea (Romania)
amb motiu de la presentació de la meua biografia
escrita pel Sr. Emigdi
Subirats i editada per
ONADA EDICIONS. En
acabar, el Sr. Ioan Barbu,
director del diari Curierul de
Vâlcea, escriptor, editor,
autor de 35 llibres i coneixe-

T ORTOSA ,

ARTISTA - CERAMISTA

dor de la meua obra em va
dir: “El proper llibre que
editaré serà amb textos
meus i obres seues, si li
sembla bé”. En acceptar l’oferta, a la primavera el va
publicar. A l’estiu passat va
fer noves presentacions a
Vâlcea i Calimanesti, amb
nosaltres al capdavant i al
novembre els va venir a
presentar a Espanya, traduït
ja al castellà, en 5 capitals
diferents,
entre
elles
Barcelona.
ME: Quina ha estat la
selecció de la teva obra a
l'hora d'i·lustrar els llibres
de Coman Sova i Ioan
Barbu?
JP: A Ioan Barbu li vaig oferir les fotos d’unes obres
que jo havia pensat, dissenyat, engendrat i fets els primers exemplars als ART
CAMP dels anys 2013 i
2014 a Romania. Aquestes
obres es van quedar a
l’Ajuntament
de
Calimanesti, però la idea
vaig veure que donava per
a molt. A continuació i al
nostre taller, vaig ampliar
aquestes primeres obres
fent una vintena de volums
l’any 2013 i una quinzena
de plafons l’any 2014. Les
dues col·leccions porten el
nom de: ESTELES DE VIDA.
Aquestes obres, nascudes a
Romania són les que vaig
oferir a Ioan Barbu, les va
acceptar al moment i les va
incloure al seu llibre editat
en romanés i després en
espanyol.
El Sr. Coman Sova ha seleccionat obres de tota la
meua gran producció dels
darrers 40 anys, adaptant
les formes i colors al contingut dels seus poemes. Li he
ofert llibertat total per triar
les obres.
ME: Joan, de l'any 1975 al
2006 vas estar guardonat
amb 24 premis tant nacionals com internacionals,
entre ells al 1992 el Premi
Tortosí de l'any i al 2013
membre de l'Acadèmia
Internacional de Ceràmica,
amb seu a Ginebra...
JP: Efectivament, l’experiència dintre del món de la
ceràmica m’ha donat molta
vida, alegria, creativitat,
somnis en colors, converses
amb arbres, conéixer molta
gent dels 5 continents interessats per la meua obra, un
miler de comentaris de

premsa, prop de dues-centes cinquanta exposicions a
més a més dels molts premis... quelcom impensable
fa uns anys. Tot un regal de
la vida haver pogut viatjar
tant, tant jo com les meues
obres, portant allò que
havia fet amb el cap, el cor,
les mans i el fang.
ME: Que omple més els
guardons obtinguts o la crítica constructiva?
JP: El que més omple és
haver fet allò que t’ha vingut de gust. Allò que has
decidit amb tota llibertat i
amb la bandera de la creativitat i la innovació ben altes.
El no conformar-te amb el
que havies vist i haver buscat nous camins, sense
escatimar el temps, és el
que m’ha obert tantes portes per tot arreu. Sens
dubte, però, els guardons
encoratgen i la crítica constructiva t’enriqueix, anima i
alimenta l’esperit.
ME: Els vostres projectes...
CS: Como ya no estoy en la
edad de los impulsos indomables para unas noches
sin sueño, el más laborioso
proyecto es un nuevo libro
de poesías que estoy preparando para 2017. Pero el
proyecto cultural permanente es seguir con el
apoyo para la revista
“Bucarest cultural y artístico” que fundé junto con el
poeta y crítico literario
Florentin Popescu hace 6
años.
JP: Si la salut global ens
segueix acompanyant com
fins ara, gràcies a Déu, ens
queden moltes coses per fer
i per dir. De moment,
aquest any tenim un setembre molt actiu com a membre
de
l'Acadèmia
Internacional de Ceràmica
de la qual formem part.
Aquest mes ens trobarem a
la capital catalana uns 300
ceramistes dels cinc continents, tots membres de
l'Acadèmia per celebrar el
47 Congrés internacional,
amb conferències, debats,
comunicacions, exposicions
diverses, viatges per quatre
regions d'Espanya. A mig
termini i en un parell d'anys,
pot quallar un nou i important projecte que s'està
incubant a diversos nivells. I
la llista de projectes continua viva tant pel que fa a
taller com de despatx.

DIVENDRES 29
D’ABRIL
DE 2016

OPINIÓ

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

Més
notícies
*LA GALERA: la XXIII Fira
de la Terrissa de la Galera,
tindrà lloc a la Galera des
d’avui divendres fins el diumenge 1 de maig. Aquest
any el país convidat és
Portugal i la Comunitat
Valenciana, la comunitat
autònoma.
Hi
haurà
demostracions de treball al
torn, venda de la peça
commemorativa, el Taller
"Enfanga't a la Fira"
*MONTSIÀ ACTIU presenta
un
nou
servei
d’Assessorament en eficiència energètica i telecomunicacions que s’ofereix
de manera gratuïta a totes
les empreses del territori
que ho sol·liciten.
*PROJECTES
PILOT.
l’Institut Joaquin Bau de
Tortosa fomenta que els
alumnes vagin al centre
amb bicicleta. A Ulldecona
també es posa en marxa
una iniciativa perquè els
alumnes hi vagin caminant,
amb bici o patinet.
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Roquetes recupera
la Festa de l’Arbre

El lingüísta Joan Beltran
rep la Creu de Sant Jordi

Plantant un centenar de pins a la Via Verda

Als 83 anys

El poeta Gerard Vergés,
l'historiador Jesús Massip,
l'escriptor Manuel Pérez
Bonfill i l'educadora
Mercè Pla són alguns dels
ebrencs que els darrers
anys han rebut la Creu de
Sant Jordi, una de les
màximes condecoracions
que atorga laGeneralitat
de Catalunya. Aquesta
setmana, el lingüísta tor-

tosí Joan Beltran se
sumarà a la llista. Beltran
ha rebut la creu en una
cerimònia al Palau de la
Generalitat. Té 83 anys i
el cap molt clar. Tal com
informa ebredigital.cat, el
lingüista tortosí Joan
Beltran viu envoltat de llibres. I és que malgrat l’edat avançada continua
investigant i publicant. La

67 empreses de la Ribera d’Ebre i
la Terra Alta sol·liciten ajuts

brillant distinció rebuda
aquesta setmana Creu de
Sant
Jordi
de
la
Generalitat de Catalunya,
és un reconeixement a la
seva àmplia experiència
com a professor de cursos
de català i de reciclatge
durant els anys de la transició, en un moment de
feblesa de la llengua catalana.

Ara fa 25 anys que Roquetes va començar a celebrar la
festa de l'arbre promoguda per l'entitat Arjub, presidida
aleshores per l'actual alcalde de la ciutat, Paco Gas.
Aquest passat diumenge 24 d'abril Roquetes va recuperar la festa de l'arbre gràcies a la iniciativa d'una altra
entitat de la ciutat, en aquesta ocasió pel Grup de Joves
Roquetes amb la col·laboració de l'Àrea de Medi
Ambient de l'Ajuntament. Malgrat el matí ventós que va
fer, més d'un centenar de persones, la majoria infants
acompanyats dels seus pares, van voler participar d'aquesta festa apadrinant un dels 100 pins pinyoners que
es van plantar a la Via Verda, a l'esplanada de l'antiga
fàbrica de Fabra fins a arribar al pont del canal de la dreta
de l'Ebre. A cada arbre es va lligar una etiqueta amb el
nom de la persona que el va plantar, perquè el pugui
identificar, cuidar i observar el seu creixement.

“Pressupostos 2016 aprovats gràcies a l’acord
entre PSC i ERC per un Alcanar millor I renovat”
Convergència i PP, s’abstenen i la CUP vota en contra

De la primera convocatòria del Leader 2020
El Centre Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
Ribera d’Ebre – Terra Alta ha rebut ja la sol·licitud de 29
empreses de la Ribera d'Ebre i 38 de la Terra Alta, 67 en total,
per als primers ajuts del Leader 2020.
Totes aquestes
empreses opten així a la convocatòria d’a Squest any 2016, la
qual disposa d’una partida de 665.047,32 euros per al desenvolupament econòmic. L’objectiu és fomentar la realització́
d'inversions per generar activitat econòmica al territori. La
inversió total sol·licitada entre les dues comarques és de 6,8
milions d'euros, dels quals 2,8 milions serien subvencionables.
La majoria són projectes de cellers i inversions en sector turístic.
A la foto, imatge de la façana fluvial de Móra d'Ebre.

Els grups del PSC i ERC a l’Ajuntament d’Alcanar van signar, el passat
13 d’abril, un acord per garantir la implementació d’un seguit d’accions en diverses àrees, que es va escenificar amb el suport del Grup
Socialista als pressupostos d’enguany.
Des d’Alcanar Ràdio s’informa que aquest acord preveu la inclusió als
pressupostos municipals de 2016 i 2017 de partides que possibiliten el
desenvolupament d’aquestes accions, que comprenen diversos àmbits
tals com l’urbanisme, la política fiscal o l’agricultura, passant pels
esports, joventut o la transparència i bon govern, entre d’altres; a més
del compromís de l’equip de govern i els regidors del PSC de treballar
conjuntament en aquells potencials eixos comuns proposats en els respectius programes electorals. “Tant des d’Esquerra com des del PSC
s’ha valorant el treball i l’esforç realitzat per ambdues parts per tal d’assolir aquest acord alhora que la bona sintonia existent entre les dues
forces”.

El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre tanca el
pressupost en positiu
Amb 7000 euros

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha tancat el pressupost de l’any 2015 amb un resultat positiu de 7042
euros i amb un romanent de tresoreria de 235.815 euros.
El plenari del mes d'abril també va donar compte del deute
pendent que és de gairebé 817.500 euros, el que suposa
un 50% del pressupost anual. D’altra banda, l’historiador
canareu Josep Sancho Sancho és el guanyador la VI Beca
d’Estudi de la Figura i Obra d’Artur Bladé, dotada amb
2.000 euros. Així ho ha resolt el jurat d’aquesta beca
impulsada per l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre des de
l’any 2009, coincidint amb l’ingrés del fons personal
d’Artur Bladé, i com a reclam per a investigacions de
referència d’aquest fons.
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1A CATALANA. L’AMPOSTA JA TOCA EL DESCENS

L’Ascó ha de seguir mirant les possibles
compensacions de la Segona B

Samu Blanes (Tortosa)
fitxa amb el Jesús i Maria

L’Ascó va perdre diumenge contra el Sant Andreu (1-2). El resultat
no va ser just perquè els asconencs van gaudir d’ocasions per revertir el marcador una vegada Melo, de xilena, va fer el 0-1. Els asconencs, ja al primer temps, van tenir ocasions. I també a l’inici de la represa, quan l’Ascó va assumir riscos. Fou llavors quan el Sant Andreu
va poder contraatacar i, així, va marcar el 0-2, en una jugada en què
va haver-hi una falta prèvia al centre del camp. Fou la primera de les
jugades reclamades a l’àrbitre. A més, se li van reclamar dos penals
que no foren xiulats. L’Ascó va insistir però va topar amb Segovia,
porter visitant, i amb els travessers. El gol merescut va arribar tard, ja
en temps afegit. L’Ascó està lluny del descens directe però ha de mirar que poden haver-hi dos descensos catalans de la Segona B. I només està a tres punts de la 16ena plaça. En resten nou.

Teixidó, amb el J. i Maria, tornava a Amposta, conjunt que va
entrenar fins el novembre. I l’equip que ell va fabricar l’estiu passat, dins de les limitacions pressupostàries, és el que ara ja toca el
descens perquè no ha pogut reaccionar durant la segona volta,
tot i intentar-ho, i perquè diumenge va perdre contra el J. i Maria (0-2). Són 13 punts respecte el 14è del grup 1, i en resten 15.
Borrull va marcar aviat el 0-1 i, malgrat que l’Amposta va referse, tenint possibilitats, Gallego sentenciava a poc del final. El Jesús i Maria, setè, amb baixes com Cuenca (amb molesties) o Gallego (va al Tortosa), ha fitxat a Samu (Tortosa). La Rapitenca, per
la seua banda, va perdre a Castelldefels (2-0) on va fer el millor
partit, sobre tot al primer temps, però va trobar-se amb un líder
efectiu. Els rapitencs han de vèncer el Vilaseca per esvair dubtes.
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El gest de Toni Ondazabal, el
Fair Play i les designacions
Diumenge, el Catalònia es jugava la vida a la
Cava. Perdia 3-2 i faltava poc. El local Sergi
Grau va quedar a terra, aparentment lesionat.
El jesusenc Toni Ondazabal hagués pogut seguir (l’àrbitre no va parar el joc). Però va tirar la
pilota fora. Un gest que va ser llargament valorat per l’afició de
la Cava. I que hem de destacar. Una acció que pot generar debat, però que diu molt de l’honestedat i esportivitat d’un jugador i d’un equip. Parlant d’honestedat, estem en uns moments
decisius i cal tenir cura també de les designacions arbitrals, per
evitar suspicàcies. Pot passar que un àrbitre tingui relació o amistat amb jugadors o amb un equip. Si no es pot evitar la designació, cal esperar que l’àrbitre sigui molt honest i que no ofereixi dubtes. Estic segur que ho serà.

DIUMENGE REBRÀ EL LÍDER CAMBRILS

El Gandesa segueix minvat i encara ha
de confirmar la permanència

L’Ampolla venç la Riera i s’aferra a la
permanència per rebre la Cava

L’Alcanar surt golejat del Vilar de Valls
i ja està prop del descens a Tercera

El Gandesa viu un malson en la recta final de la competició. Les
baixes s’amplien cada setmana i, tot i que hi ha jugadors com Pol
que ja han tornat, no tenen, com és lògic, ritme de competició. Dilla va estar a la banqueta per prevenció i la infermeria segueix plena. Contra el R Bonavista, en un partit marcat pel vent, el Gandesa
va millorar a la represa, quan va fer l’1-0. Però, tot i jugar amb superioritat numèrica, no va saber el partit i el Bonavista, més posat,
va empatar arran d’una falta lateral. El Gandesa, que diumenge estrenarà gespa a la Riera, ha de confirmar la permanència.

L’Ampolla va superar la Riera (3-0) i es distancia del descens directe. Ara l’objectiu és evitar les compensacions, o quedar el més
amunt possible per poder sortir-ne beneficiat si es resta, d’alguna
manera, alguna compensació. Caballos va fer l’1-0 molt aviat. La
Riera va reaccionar i va poder empatar. Però no va fer-ho i, a la represa, l’Ampolla va saber jugar bé al contraatac, amb Paco molt
incisiu. Samu, al 63, va fer el 2-0 i els ampolleros, ferms (12 punts
de 15) van sentenciar al final amb gol de Cristian. Diumenge,
l’Ampolla rebrà la Cava, derbi amb necessitat local.

El Valls va golejar l’Alcanar (6-1) i continua segon. L’Alcanar, amb
vuit jornades sense guanyar, ja està condemnat al descens (i més per
les compensacions que hi haurà). Els locals van fer aviat el 2-0 però
els canareus van entrar al partit amb gol de Bryan i van tenir altres
opcions, fallant a la represa un penal, amb el 3-1. El quart gol local
ja va sentenciar. José López, tècnic local, declarava a El Travesser que
"hem estat molt superiors, sent el partit més plàcid de la temporada, però s'ha de reconèixer que l'Alcanar està en una situació delicada i que quan ha encaixat el quart gol ha abaixat els braços, i ho
hem sabut aprofitar".

DIUMENGE, NOVA PROVA: CONTRA EL VALLS

DERROTA AL CAMP DEL LÍDER, EL CAMBRILS

La Cava ja respira, amb el triomf
contra el Catalònia

El R Bítem s’enlaira amb el tercer
triomf seguit, a Ulldecona

El Camarles fitxa a Ionita, jugador
que estava al Reddis

La Cava, cinquena en la taula, va fer un pas de gegant per viure tranquil.la allunyant-se de la zona de descens. Va guanyar (32) a un Catalònia que, després de vuit jornades sense vèncer, s’ha
compromès en les compensacions i, fins i tot, amb el descens directe. El proper partit és clau, a la Canonja.
Del derbi a la Cava, dir que a la primera meitat, els jesusencs,
amb el vent a favor, van fer el 0-1 i van perdonar. Van estar millor
i no van saber aprofitar-ho. Abans del descans, Mario empatava a
la sortida d’un córner. A la represa, la Cava va dominar i Dani va
marcar el 2-1. El partit estava obert i Isaac, de penal, empatava per
un Catalònia que no mereixia perdre. No obstant, el 2-3 no va
arribar i si el 3-2 arran d’un gran gol de Sergi Grau.
La Cava visita l’Ampolla diumenge i el Catalònia, amb necessitat i urgència, es desplaça a la Canonja, partit determinant al camp
d’un equip en descens que ve de guanyar a l’Hospitalet.

L’efecte Sereno està sent vitalici per a al R Bítem que va assolir
la tercera victòria seguida i que surt de les compensacions, tot i
que encara està prop d’elles. L’equip està crescut. Com va demostrar-ho a Ulldecona, dominant i resolent dues de les ocasions a través d’Iker i de Miguel. Sergi Navarro, tècnic de l’Ulldecona, s’enfrontava al seu exequip. Del partit, deia que “el R Bítem va
guanyar merescudament, va jugar amb més intensitat. Nosaltres
no vam poder entrar en el partit però va ser més mèrit d’ells, perquè no ens van deixar. I si no juguem amb la intensitat que ens
toca, podem tenir dificultats com així va ser”. Dani Sereno, del R
Bítem, destacava “el bon treball de l’equip, molt ben posat, jugant
amb molta serietat i tapant amb encert els jugadors claus ofensius
del rival”. El R. Bítem, tot i les tres baixes per sanció, buscarà la
quarta victòria seguida, contra el Valls, que es juga l’ascens. Ha de
seguir sumant per salvar-se.

El Camarles va perdre 2-1, a Cambrils. Segons Xavi Cid, “a la primera meitat, ells van dominar i van imposar el seu joc però excepte un parell d’arribades, no ens van crear perill. I nosaltres, ben replegats, a la contra van tenir tres opcions, dues de Raul i una de
Ferreres”. Però arran d’un penal “inexistent”, segons els visitants,
el Cambrils va fer l’1-0 (40’). A la represa, els locals van acusar la
necessitat de guanyar. Van tenir dues situacions per marcar i no les
van aprofitar. I el Camarles, pressionant més amunt, va empatar
amb gol d’Hèctor. Segons Cid, “penso que amb l’1-1, el partit estava més per a l’1-2 que per al 2-1. El teníem ben controlat i el
Cambrils ja jugava més precipitat. Però en un córner a favor nostre, es va originar una contra. No vam poder fer una falta tàctica i
Marcel ens va marcar el 2-1”. L’arbitratge de Tània no va agradar
als camarlencs. El Camarles, que va acabar jugant amb tres juvenils,
ha fitxat al capità del Reddis, Ionita, el jugador del Valls i Catllar.

ELS JESUSENCS S’HAN COMPROMÈS

GOLEJADA AL CUER, EL GODALL 6-1

Diumenge: el Tortosa ha de guanyar
a Bonavista i esperar que
pergui el Valls a Bítem
El Tortosa va golejar el Godall, cuer del grup i que visitava el
Municipal per primer cop en partit oficial. Els godallencs van
avançar-se amb gol de Valverde, però al Tortosa, després de la
teràpia de grup de la setmana, va reaccionar
i ja abans del descans va resoldre. Mochi
(4), Aleix i Marsal van marcar. Els roigiblancs
són tercers, a tres punts del segon. Falten
cinc partits. La jornada vinent és clau. Necessiten guanyar i esperar que punxi el Valls
a Bítem. El Tortosa ha fitxat a Gallego, que
estava al J i Maria (a la foto).

El Tortosa fitxa
a Gallego
(J i Maria)
Avui acaba el termini
per a poder fitxar. I el Tortosa ha incorporat a Gallego, davanter que estava al
Jesús i Maria i que va jugar amb el Reddis i el Vilaseca. Davanter amb molta
presència física i que és un
bon reforç. En el capitol de
fitxatges, l’Aldeana ha incorporat al porter Àlex Estorach (Ebre Escola).
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TERCERA CATALANA

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

J I MARIA-S BÀRBARA 1-4

Opcions planeres

La 3a. catalana, deu reestructurar-se?
La propera temporada es prepara una tercera catalana de Champions si descendeixen el
Catalònia, l’Ampolla, l’Alcanar i el Godall (a hores d’ara en zona de descens). El potencial
de la categoria augmentarà amb la resta d'equips que poden quedar (a falta de confirmar
la segona plaça i els compensats): Aldeana, Flix, La Sénia, S. Bàrbara, Roquetenc, Ametlla,
Perelló, Olímpic, Móra La Nova, Corbera, Vilalba, Jesus i Maria B, Pinell i Sant Jaume. La
temporada passada, l'ascens del Godall va ser contra tot pronòstic. I en aquesta el Batea
ha estat un altre equip que entrava a les travesses dels ascensos però que pocs es podien
imaginar que seria el campió, amb la qual cosa la travessa dels dos últims campions ha
estat gairebé com la del campió anglès: el Leicester. Hi ha equips que volen ascendir però
la meva pregunta és: interessa l'ascens a la segona catalana on cal fer una plantilla més
competitiva i a més ampliar el pressupost quan els espectadors gairebé seran els mateixos?
Ascendir a segona catalana és patir i patir, sinó que li ho preguntin a l’Ampolla, Catalònia,
Alcanar, Remolins-Bítem, Godall o Camarles. Cada jornada és una final. La Tercera catalana és ideal per a qualsevol població entre 5000 i 2000 habitants. Es gaudeix, hi ha molts
derbis, desplaçaments curts i els pressupostos adequats per acabar cada temporada amb
els comptes el més ajustats possibles. Estar a la segona catalana és tot el contrari; desplaçaments a Tarragona i competir en una categoria d'alt nivell futbolístic i amb menys espectadors en molts partits (clar, si l’equip no guanya sempre va menys gent). L'experiència dels
últims ascensos: Deltebre, Ametlla, la Sénia, Perelló i Olímpic van acabar amb una aventura i els cinc van tornar a la Tercera. I en aquesta temporada ho farà el Godall. Dels altres
equips que han pujat en els darrers anys, el Jesús i Maria està a Primera mentre que de
Camarles, Ampolla i Ulldecona, que estan a Segona catalana, un baixarà, i dos es mantindran però potser a un cost superior al que realment poden. El Jesús i Maria és un cas a
banda perquè hi ha un empresari que dóna suport al club; l’Ulldecona perquè està Mario
i Paco Callarisa que fan miracles juntament amb un espònsor important. I ja ens queda un
Camarles que no militava a Segona des de la temporada 91/92 i per mantenir-se en aquesta lliga i en la passada, al seu secretari tècnic li han sortit uns quants cabells blancs de més.
L’Ampolla tornarà a aquesta categoria i Camarles, Jesús i Maria i Ulldecona, en pocs anys,
tard o d'hora podrien també tornar a la Tercera catalana. Tal com està avui el món, l'economia i la poca gent que va als camps, que millor que jugar en aquesta categoria. Només
cal veure com està la segona plaça, en la passada campanya i en aquesta, un bon nombre
d’equips opten a ella fins el tram final.
D’altra banda, hi ha interrogants de futur en aquesta categoria, en la 3a catalana. ¿Potser
s’hauria d’unir a la quarta catalana i fer dos grups? ¿Hauria de ser la Tercera catalana províncial com en la década dels noranta, amb només de dos grups (ara n’hi ha tres) i fer-ne
cinc de quarta catalana (ara n’hi ha tres) per tenir més potencial?. Jo només sé una cosa:
prefereixo la Tercera catalana que la segona, encara que tingui menys potencial. Però, per
això, potser la 3a catalana hauria de reestructurar-se. Això ho deixo per a un altre capítol.
1 CATALANA - TEIXIDÓ VA FER REVENJA. Sort que acaba la temporada per a la
Rapitenca. En els últims 9 desplaçaments, vuit derrotes; una victòria i només en dos ha
marcat. I quan va començar la lliga, primers quatre desplaçaments i només una derrota.
Alguna cosa no quadra, des que se’n van anar Ferreres, Àngel i Guiu aquest equip va perdre pistonada ofensiva. I això que a Castelldefels cal dir que van fer el milor partit fora,
sobre tot a la primera meitat. Però al final, 2-0. A Amposta es van acabar les esperances
de permanència. Va guanyar el Jesús i Maria i Teixidó va demostrar que no era del tot el
culpable de la crisi de l'Amposta. L'equip baixa de categoria per mèrits propis: últims 13
partits, dels 39 punts possibles, solament cinc. Estic segur que Teixidó hagués salvat a l'equip, però hi havia jugadors que no estaven amb ell. I això determina.
2A CATALANA - ELS DESCENSOS GAIREBÉ SENTENCIATS. Ni Valls, ni Tortosa ni Cambrils
van fallar. Però el líder no va merèixer la victòria. El Camarles va plantar cara i això que en
els últims 30 minuts va jugar amb tres juvenils. L’Ulldecona baixa pistonada a casa on ha
perdut els darrers dos partits, contra Camarles i Remolins-Bítem. Vaja, l'equip de Sergi com
que no es juga res, és una mica samarità. Bestial el conjunt de Dani Sereno. Des de la seva
arribada, el Remolins-Bítem porta tres victòries consecutives. Els jugadors han canviat d'actitud. Miguel Reverté ha despertat i els dos fitxatges han donat un plus. Cinc finals li esperen al Jesús Catalònia: dos partits a casa, Torreforta i Alcanar, i tres fora: Canonja, Camarles
i Remolins-Bítem, aquest en l'última jornada. !Com està la lliga! Fins el Gandesa que és
sisè, a falta a cinc jornades, pot baixar. Tant de bo m'equivoqui, però dels últims set classificats: Ampolla, Catalònia, Hospitalet, Torreforta, Canonja, Alcanar i Godall, si se salva
algun d’aquests equips, només en serà un. Proper partit: Remolins Bítem-Valls, guanyarà
el local o el visitant, tot menys un empat. I i al Tortosa li espera un partit trampa a
Bonavista. Pot empatar o perdre. En resum, Valls i Tortosa un dels dos punxarà, Cambrils
cada vegada vegada mes campió. AIXÍ POT QUEDAR A LA JORNADA 34. Ascensos:
Cambrils 79 punts, Tortosa i Valls 76. DESCENSOS: Camarles 53 punts, Remolins-Bitem,
49, Roda de Barà 44, Jesús Catalònia 43, Bonavista 42, Torreforta i Ampolla 40, Hospitalet
i Canonja 36, Alcanar 33, Godall 12. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana
3A CATALANA - MOLT PER DECIDIR. Rècord de gols: 56 en aquesta jornada. Sis per partit. Tots van marcar, menys el Campredó. Vaig dir la setmana que el Batea, perdent tots els

Els resultats de la jornada, i la
victòria a Jesús i Maria, fan que
el Santa Bàrbara estigui a tres
punts de la segona plaça. Per
tant, opcions encara. Els planers
van haver de remuntar el gol del
local Aleix Franch, jugador emergent. De la Torre va empatar. A la
represa, els de Parra, amb 4
juvenils, van decidir un partit amb
moments de nervis.

PERELLÓ-M NOVA 3-1

El Perelló somia

El líder Batea ja està a punt de fer
història. La jornada li va sortir
rodona amb la derrota de
l’Aldeana i la seua victòria contra
l’Ametlla, tercer. Un triomf demà a
la Sénia el faria ja campió. Amb
l’empat, dependria del que faci
l’Aldeana contra l’Ascó, també
demà. En qualsevol cas, i rebent
l’Aldeana en la jornada següent, la
fita està prop. Davant l’Ametlla, els
d’Àlex Curto, amb un Jordi
Vilanova estel.lar al centre del
camp, van decidir al primer
temps, amb el vent a favor. El
Killer Agustí, amb un hat trick, i
David van signar el 4-0. A la represam, el ritme va baixar i la Cala va
ajustar el marcador amb el 4-2.

Pòquer d’Ignasi

El Perelló, amb el triomf, és sisè i
també té possibilitats de lluitar per
la segona plaça, amb menys
marge d’errada en estar a quatre
punts. El M. Nova, amb sis jornades sense guanyar, es compromet. Partit marcat pel vent en el
que Magí, contra el seu exquip, va
fer l’1-0. A la represa, Oriol establia el 2-0. Edu va marcar el 2-1
però Narcís sentenciava amb el 31. Bona feina dels locals.

El derbi va tenir poca història.
L’Olímpic, en progressió (està
acabant el campionat enlairat), ha
sumat 11 punts dels darrers 15,
va posar ja el 5-0 al primer
temps. A la represa, el Ginestar
va reduir distàncies fins el 5-3
però llavors, en el darrer quart,
els morencs van ampliar l’avantatge fins el 9-3. Destacar els 4 gols
d’Ignasi Vernet. Soriano, Pau,
Sergi, Ambròs i Maiol van marcar
els altres.

HORTA-ALDEANA 4-1

FLIX-CAMPREDÓ 5-0

BATEA-AMETLLA 4-2

Cita amb la història

OLIMPIC-GINESTAR 9-3

De l’1-2 al 4-1

Repte flixanco

Els de Cantó, amb serietat defensiva, van imposar-se a la primera
meitat a una Aldeana que no va
adaptar-se al partit. Va estar fora
de cobertura en el primer temps.
Joan va fer l’1-0 per als locals que
mereixien l’avantatge al descans.
A la represa, l’Horta va fer un pas
enrera perquè l’Aldeana va guanyar metres. Reverté va empatar.
Llavors va arribar la jugada clau.
Penal a favor dels visitants que
Àlex va aturar. De l’1-2, es va passar, poc després, al 2-1. L’Aldeana
es va ensorrar i l‘Horta, encoratjat,
va sentenciar amb gols de Nico.

El Flix va golejar el Campredó
amb gols de Llorenç, Dani,
Jaume, Porta i Misut. El tercer
gol, a l’inici de la represa, va decidir. Cal destacar, una setmana
més, la competitivitat del
Campredó, malgrat la seua situació. Edu va fer de porter perquè
Ramon, amb molesties en un dit,
no podia posar-se sota els pals.
El Flix, només 2 derrotes en les
darreres 20 jornades, està a dos
punts de la segona plaça. I queden enfrontaments amb rivals
directes. Un repte en una temporada complicada, sense camp.

ASCÓ-LA SÉNIA 3-2

ROQUETENC-DELTEBR 3-3

Remuntada èpica

Quina represa!

L’Ascó, que tenia la baixa del porter
Sergi, va haver de remuntar a la represa un 0-2. Primera meitat de molta
efectivitat dels seniencs que es van
avançar amb gols de Marc i Chescu.
Fins el minut 70 es mantenia el 0-2,
però la insistència local i l’acomodament de la Sénia van comportar la
reacció. Troyano, de falta, signava el
3-2 (87’) i el deliri dels locals, necessitats per la permanència.

Camarero va fer el 0-1 però
Alegre, amb un golàs, va empatar
acte seguit (45’). Bauti va marcar
el 2-1 a l’inici de la represa, quan el
Roquetenc va tenir més opcions.
El Deltebre, amb urgència, va
refer-se i en 2 minuts va remuntar
(Micael i Aleix). També va reclamar
un penal i va protestar un gol anulat. No va sentenciar, quan va
poder fer-ho, i Ivan feia el 3-3 al 90.

CORBERA-VILALBA 4-2

Derbi pels corberans
Corbera i Vilalba, amb baixes, s’enfrontaven buscant acabar el millor
possible la lliga, distanciant-se
matemàticament de les compensacions. Partit igualat al primer temps
amb més domini d’un Corbera que
al descans guanyava 3-1. A la
represa, el Vilalba va millorar i Joan
va marcar el 3-2. Partit obert fins
que Gordo va decidir.

4A CATALANA. EL PINELL ÉS EL CAMPIÓ

El Sant Jaume puja a Tercera
El Pinell necessitava dos punts, a manca de dues jornades,
per ser campió. I els va aconseguir diumenge contra el
Tivenys en un partit en què va haver de remuntar (2-1).
D'altra banda, el Sant Jaume va guanyar l'Amposta per 20 i va fer els deures, assolint la desena victòria seguida. La
derrota de la Galera, en partit jugat posteriorment, al camp
d’un Camarles B crescut amb Forastero, va comportar la
celebració de l’ascens santjaumero.

* Està previst que Sergi Auré,
porter de l’Aldeana, jugue
demà el darrer partit abans de
marxar a Islàndia.
*Vuit partits de la propera jornada es juguen en dissabte.
*Salva (Pinell i R Bítem) ha fitxat per l’Ascó B que té la baixa
de Joel, per temes laborals.
*L’Horta va acabar guanyant la
represa contra el M Nova (1-0).
Àlex, porter, va salvar l’empat.
*El Flix ha fitxat a Raul
Carrasco (Vallfogona)

partits podria ser campió. I ara ho té a tocar. Només amb un punt ja seria virtualment campió. El Batea va guanyar al camp de l’Aldeana 0-2. O sigui que disposa del golaverage al
favor seu, a falta de jugar la tornada, en la jornada següent. Atenció a la dada: el Batea
porta 19 jornades invicte i ha marcat en totes menys en dos. Nova setmana d'entrebancs
per a l’Ametlla que ja vaig dir que tenia un calendari difícil per a ser el segon classificat. Últimes 4 jornades, només tres punts. L’Aldeana, que portava sis victòries consecutives, era
molt difícil seguir la ratxa i va perdre davant l’Horta, equip aquest que entre divendres i dissabte va disputar dos partits amb dues victòries i referma l'esperança de salvar-se. Més
emoció, impossible. Quatre equips es disputen la segona plaça. Aldeana jugarà contra Ascó,
Olímpic i Flix, a casa, i fora Batea i Perelló. Ametlla a casa: Olímpic, Flix, Corbera i fora
Perelló i Roquetenc. Flix, a casa: Móra la Nova, Ginestar, la Sénia i fora, Ametlla i Aldeana.
Santa Bàrbara, a casa: Vilalba i Batea i fora Horta, Ascó i Deltebre. Els quatre candidats per
a la segona plaça ja no poden perdre un partit més. Només es pot permetre una ensopegada l’Aldeana i sempre que guanyi en la última jornada al Flix. Aquesta jornada, Deltebre,
Horta i Ascó cap va perdre. Els tres opten per la salvació i, a més, les distàncies s’han reduit
i l’Ascó ja està a tres punts del Móra Nova i a 4 del Jesús i Maria i ha fitxat a Salva
exAldeana, Pinell i R-Bítem. Demà el Batea potser campió però crec que perdrà a l´a Senia.
Penso que la segona plaça es decidirà en la jornada que s’enfronten Aldeana-Flix. El
Roquetenc segueix en retrocès: deu partits sense guanyar. Inaudit, ha passat de ser un dels
gallets a estar a 10 punts del descens. AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA 34. Batea 73
punts, Aldeana 62, Flix 62, Ametlla 61, Santa Bàrbara 60.
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ELS
ELS CRACS
CRACS DE
DE LA
LA JORNADA
JORNADA 29
29
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

BRAYAN
REVERTÉ
CRISTIAN
CRISTO
RICARD MANYÀ
XAVI CALLAU
JORDI VILANOVA
HÈCTOR
MIQUEL BARSI
AMADO
JOSEPH
LLORENÇ
ULBALDE
MARTÍ
SERGI SOLA
ÀLEX MARTÍNEZ
CRISTIAN ARASA
ALBERT TORRES
ALEIX FRANCH
SERGI GRAU
KEVIN
IONEL BAENA
IGNASI VERNET
XIXO
ÀLEX FORÉS
JOSEP LLAÓ
IVAN ARASA
SAUL
MOCHI
DAVIDE
JELTI

L’EQUIP DE LA SETMANA: UE JESÚS I MARIA
Rècord Guiness de Teixidó al
Jesús i Maria: últimes 12 jornades només dues derrotes i
ha guanyat a la seua ex
Rapitenca
i
Amposta.
Diumenge, després del partit, els seus jugadors li van dir
que es posés a la foto al vestidor com Ronaldo i ho va
fer. La propera temporada
preparen l'assalt a la Tercera
divisió.

Pulsacions de la jornada
*”Quan això s'acabi, me n’aniré amb els jugadors a sopar i em trauré el barret per la
gran temporada que han fet, amb humilitat i creixent com a equip”. Això em va dir l'entrenador del Ametlla, Marc Vilabrú. I jo vaig respondre’l: “Torero Marc”.
*Partit Cambrils-Camarles, xiula un penal la col·legiada Tània i li va dir a un jugador de
de Xavi Cid que no ho era. I li va demanar perdó. Segons jugadors camarlencs la noia
àrbitre deixava comentaris com: "Calla la boca que la tens molt gran". "M’equivocaré
les vegades que jo vulgui". La meva pregunta és: per què estan els delegats federatius?
*2a divisió. En la recta final 12 equips poden ascendir, entre ells el Nàstic i el Saragossa
de Michel. La meva pregunta és: quina pena que totes les competicions no fossin així,
amb un play off de quatre equips per a una plaça d'ascens a tot el futbol regional com
en segona divisió. Seria una gran idea. La Federació no innova
*La temporada passada, Agus, va marcar 37 gols, va ser el pitxitxi. Aquest any porta ja
52 dianes. Gairebé dues per partit. Segueix sent el noi d'or. Segueix sense nòvia. La
meva aposta: següent temporada, 20 gols mínim a 2a. catalana.

1A CATALANA
*Pallarés, un entrenador amb ‘caché’, gran jugador de Nàstic i Reus, va ascendir al Morell en dues
temporades consecutives de segona catalana a tercera divisió. I si ell hagués seguit potser el Morell
s'hagués salvat. Té ganes d'entrenar. Tortosa i Rapitenca poden patir canvis. Serà Pallares el futur entrenador d'un d'aquests equips? A Amposta seguirà Beto, té molt de feeling amb el president.
*Nacho Perez té una oferta del Tortosa per ser el coordinador del futbol base i crec que l'acceptarà.
Videllet passaria al futbol-7.
* Hi ha opinions diverses a la junta del Tortosa per escollir tècnic, a la llista hi ha sis candidats.
*¿Seguirà Nando a la Rapitenca o farà un any sabàtic? Jo ho sé de fa tres setmanes i per discrecció no ho diré. Guardo el secret.
*Miguel Rubio no seguirà a Ascó. Hi ha un 5% de possibilitats que el nou tècnic sigui de Tarragona, un 20 de Lleida i un altre 25 de Barcelona. I que sigui Jordi Fabregat un 50%.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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)

GOLS

Nº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

23
6
7
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Josep Uliaque
Sergi Auré
Didac Rius
Josep Reverté
Robert Lopez
David Moya
Àlex Alegre
Fran Corella
Àngel
Pau Sanchez
Ignasi Rosales

51
51
50
39
38
34
29
26
20
20
17

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Marc Perelló
Cristian
Robert Cabrera
Eric Garrido
Aitor Arasa
Samu Garcia
Paco Casas
Àlex Trabalon
Guille Ripollés
Hugo Pérez
Adrian Soriano

43
40
34
32
31
31
28
27
26
24
19

2
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Virgili
Artur Godia
Andreu Guiu
Victor Bertomeu
Massana
Enric Llopis
Arliaga
Genís
Cristino
Jose Ramon
Assier

58
49
47
46
39
32
31
26
19
18
16

9
2
5
5
1
1
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Xavi Callau
Sergi Callau
Edgar Pasto
Jordi Llaó
Manel Llambrich
Pepe
Sergi Brull
Froilan Marti
Àngel Balfegó
Albert Faura
Igors

47
37
34
34
33
31
30
26
23
19
19

7

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6
2
13
2
13
2
4

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

Cristian
Pau Sansaloni
Jesús Ferreres
Raul Teixidó
Edgar Samper
Quim Esteban
Cristian Paradas
Hèctor
Felipe
Francesc Melich
Enric Ferré

112
57
38
33
31
28
24
16
12
12
10

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Àlex
Paquito
Tino
Ramon Zaragoza
Pau Tomàs
Joel Rodriguez
Edu Roig
Marc Panisello
Didac Laboria
Josep Martí
Manu

9
9
3

1
5
2

P.
41
38
38
37
35
33
30
24
22
22
22

7
1
5

CF CORBERA

UE CAMPREDÓ
G.
10
3
2
1
2
1
1
1

6 DELS CRACS:
Llaó
R. Bítem
Sergi Grau
la Cava
Hèctor
Camarles
Ignasi Vernet
Olimpic
Llorenç
Flix
Amado
Corbera

3

CF BATEA

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ahmed Abou
Roger Vidal
Lachem
Lluís
Amado Clotet
Òscar Colat
Oriol Saladie
Kazu
Gerard Moreno
Albert Gordo
Abdhejalil

80
58
56
43
33
33
27
25
21
13
9

1
24
3
1
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4
9
3

JUGADOR
Agustí
Jordi Vilanova
Alex Almestoy
Enric
Joan
Eloi Almestoy
Adrià
Miquel Adrià
Kiko
David Bes
Aleix

G.

Nº

80
72
64
40
28
27
26
26
25
17
17

51
8
3
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5
1
7
1

JUGADOR
Younes
Abdullahi
Miquel Roch
Marto
Mustapha
Joan Aregio
Esteban
Albert Arrufat
Alberto Solé
Jelti Lakhadar
Bernabé

GOLS

Nº

JUGADOR

28
26
25
24
20
18
16
15
12
12
11
10
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

G.
9
1
13
9
9
1
1
5

P.

G.

58
51
49
46
32
31
28
26
26
23
20

9
5

8
3
1
9
5

P

EQUIP

Nº

CF VILALBA
P.

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

3A CATALANA
GOLS
51
24
22
22
18
18
15
15
14
13
13
13
13
12
12

MILLORS EQUIPS COM A VISITANTS

SCER L’AMETLLA

P.

FC CAMARLES
Nº

FC ASCÓ

CF L’AMPOLLA

70
Adrià Valsels
57
Ivan Diaz
Brayan Hurtado 47
44
Ion Oslabanu
42
David Blanco
Soufine Barakat 36
30
Marc Tena
22
Eric Safont
22
Moisés Muñoz
13
Agustin Dario
Daniel Ghisalberti 10

JUGADOR

Parra
S. Bàrbara

2A CATALANA

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA (ordre alfabètic)
UE ALDEANA

Balta Capera
Ampolla

GOLEJADORS

Top secret

CD ALCANAR

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:

P

EQUIP

Nº

1

Batea

30

23

la Sénia

14

2

Ulldecona

26

24

Amposta B

13

3

S Jaume

26

25

Móra la Nova

13

4

l’Ametlla

25

26

Ascó B

13

5

Pinell

24

27

Ebre Escola

13

6

Roquetenc

23

28

Rapitenca

13

7

la Cava

21

29

Corbera

12

8

Aldeana

21

30

Catalònia

12

9

Olimpic

20

31

Ampolla

12

10

J i Maria

19

32

Deltebre

11

11

Flix

19

33

Camarles B

11

12

Tortosa

19

34

Tivenys

11

13

R Bítem

19

35

Roquetenc B

10

14

Camarles

18

36

Amposta

10

15

Gandesa

17

37

J i Maria B

9

16

Bot

17

38

Horta

9

17

Vilalba

17

39

Alcanar

8

18

Catalònia

16

40

Campredó

4

19

la Galera

16

41

Xerta

3

20

Perelló

16

42

Godall

3

21

S Bàrbara

15

43

Ginestar

2

22

Arnes

15

44

Benissanet

1

diarimés
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió

Equip
1. Prat
2. Europa
3. Gavà
4. Muntanyesa
5. Vilafranca
6. Sabadell
7. S Andreu
8. Figueres
9. Cerdanyola
10. Júpiter
11. Manlleu
12. Ascó
13. Granollers
14. Santfeliuenc
15. Peralada
16. Palamós
17. Terrassa
18. Rubí
19. Morell
20. Masnou

Compensacions
L’Ascó mereixia més en el
partit contra el Sant
Andreu (1-2). Resten tres
jornades i ha d’evitar
possibles compensacions.

IRIS SOLÀ

Una acció del partit Ascó-Sant Andreu, de diumenge passat.

CLASSIFICACIÓ
G
E
20
13
17
13
16
15
18
8
18
6
15
11
14
8
14
8
14
8
14
5
14
3
11
11
12
7
11
9
10
12
9
14
12
5
9
9
7
6
6
7

J
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip

DIVENDRES 29
D’ABRIL
DE 2016

J GF GC

P

29a jornada, Primera catalana

RESULTATS

J GF GC

Equip

GF
60
56
64
49
62
52
48
45
50
54
39
32
50
47
46
46
37
35
28
35

GC
24
30
36
31
52
37
42
33
46
62
51
41
58
55
51
52
60
50
64
60

Morell-Granollers
Júpiter-Prat
Masnou-Peralada
Gavà-Manlleu
Vilafranca-Sabadell
Ascó-S Andreu
Figueres-Rubí
Palamós-Europa
Santfeliuenc-Terrassa
Cerdanyola-Muntany.

P
73
64
63
62
60
56
50
50
50
47
45
44
43
35
42
41
41
36
27
25

1-2
0-3
0-1
6-0
4-3
1-2
2-1
2-3
3-1
0-2

PRÒXIMA JORNADA
Prat-Santfeliuenc
Sabadell-Figueres
Rubí-Gavà
S Andreu-Vilafranca
Muntanyesa-Ascó (diu 12h)
Terrassa-Granollers
Peralada-Palamós
Manlleu-Masnou
Europa-Júpiter
Cerdanyola-Morell

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

P
2
5
4
9
11
9
13
13
13
16
18
13
16
15
13
12
18
17
22
22

P

CLASSIFICACIÓ

29a jornada, Segona catalana

Equip

J GF GC

RESULTATS

P

29a jornada, Tercera catalana

2-1

1. Batea

29 98 41 68

J i Maria-S Bàrbara 1-4

1. Castelldefels

29 61 31 60

Reddis-V Alegre

1-3

1. Cambrils

29 84 22 66

Cambrils-Camarles

2. Vilanova

29 58 32 55

Terrassa-Viladecans

2-2

2. Valls

29 61 38 64

Valls-Alcanar

6-1

2. Aldeana

29 79 44 54

Roquetenc-Deltebre 3-3

3. Santboià

29 64 25 55

Castelldefels-Rapitenca 2-0

3. Tortosa

29 63 35 61

la Cava-Catalònia

3-2

3. L’Ametlla

29 58 41 53

Flix-Campredó

5-0

4. Balaguer

29 46 28 54

Catllar-Lleida

4. Ulldecona

29 54 40 48

Hospitalet-Canonja

1-2

4. Flix

29 57 37 52

Horta-Aldeana

4-1

5. S Bàrbara

29 76 55 51

Ascó-la Sénia

3-2

6. Perelló

29 63 38 50

Corbera-Vilalba

4-2

7. Olimpic

29 66 48 46

5. Igualada

Vilanova-Balaguer

29 53 32 51

6. Lleida

29 49 29 48

8. Suburense

1-3

Amposta-J i Maria

29 54 34 50

7. J i Maria

0-13

29 53 42 48

0-2

Santboià-Torredemb.

5-0

Vilaseca-S Ildefons

1-2

Igualada-Suburense

3-0

29 51 37 43

7. Riera

Gandesa-R Bonavista 1-1

8. Camarles

29 45 45 42
Ampolla-Riera

11. R Bonavista

29 47 45 38

Viladecans-Vilanova

12. Ampolla

29 37 51 34

V Alegre-Terrassa

13. Catalònia

29 37 42 33

S Ildefons-Santboià

14. Hospitalet

29 32 41 32

Rapitenca-Vilaseca (diu 12h)

15. Torreforta

29 40 46 30

16. Canonja

29 30 46 28

17. Alcanar

29 53 77 27

18. Godall

29 22 88 10

11. Vilaseca

29 32 30 39

Torredemb.-Reddis

12. Rapitenca

29 48 47 38

13. Viladecans

29 40 57 33

14. Terrassa

29 26 41 33

PRÒXIMA JORNADA

Lleida-Castelldefels

29 41 66 24
Suburense-Catllar

17. Torredembarra

29 30 66 15

18. Catllar

29 19 117

Igualada-Amposta (diu 17h)

3

Balaguer-J i Maria (18h)

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip

J GF GC

P

1. Pinell

52

21

53

25a jornada 4a catalana
Ebre Escola-Xerta

2. S Jaume
3. la Galera

55
56

30
33

CLASSIFICACIÓ
Equip
0-2

1. Sabadell

Catalònia-Bot

2-2

2. S Gabriel

Roquetenc-Arnes

2-2

3. Molins

GF GC
95
101

13
26

66

36

descansa

94

40

55

48

42

5. Arnes

56

41

41 Pinell-Tivenys

7. Amposta
8. Roquetenc

42
42

32
31
42

S Jaume-Amposta

39 Camarles-la Galera
36
31

2-0

5. At Prat

80

36

54

6. Tortosa E

75

57

51

4-1

S Pere-At. Prat

2-1

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

PB Lloret-C Clar

8. Pardinyes

55

57

37

9. C Clar

65

66

36

PRÒXIMA JORNADA

35

S Andreu-Molins

Tortosa E-S Andreu

Tivenys-Roquetenc (17h)
9. Tivenys

45

58

29

10. Camarles

49

57

28

11. Ebre Escola

32

54

19

11. Porqueres

Bot-Benissanet (18h)

63

67

13. Benissanet

23

75

12. S Andreu
13. S Eugenia

41
46

59
80

26
23

Ebre Escola, descansa

79

11
6

33

72

2. la Cava

163

31

61

93
111

42

11. Vilalba

29 44 46 41

12. J i Maria

29 45 65 38

13. M Nova

29 56 50 37

14. Ascó

29 50 60 34

15. Horta

29 38 64 31

16. Deltebre

29 47 52 29

17. Ginestar

29 34 121 10

18. Campredó

29 29 115

6

Perelló-M Nova

3-1

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Flix-M Nova (16.30h)
Campredó-Roquetenc (16.30h)
Ginestar-Perelló (17h)
l’Ametlla-Olimpic (17h)
Horta-S Bàrbara (17h)
Deltebre-Corbera (18h)
la Sénia-Batea (18h)
Aldeana-Ascó (18h)
diumenge
Vilalba-J i Maria (17h)

CLASSIFICACIÓ

22a jornada

24a jornada
J i Maria-Horta

RESULTATS

Equip

GF

GC

P

1.Aldeana

95

23

57

Aldeana,

2-4

47

76 110

Gandesa-la Cava

sus

R Bítem-Ginestar

1-4

Alcanar-Tortosa E

7-2

Ulldecona-S Jaume

11-0

70

38

7. Horta

60

58

37

8. Tortosa E

66

70

32

9. Ginestar

50

96

25

10. Aldeana

52

99

20

11. R Bítem

43

90

17

1-1
3-2

22

50 Ametlla-Tortosa

3. Vinaròs

47

30

45 Roquetenc-Rapitenca 3-1

4. Rapitenca

68

37

40

39

86

Perelló-J i Maria
68

47

6. Ulldecona

descansava

2. Amposta

53

4-1

Pardinyes-Santpedor

Catalònia-Vinaròs

2-1

Alcanar-Amposta

2-3

la Sénia-Canareu

0-3

Olimpic-Aldeana

3-1

5. Catalònia

58

59

31

S Bàrbara-Alcanar B

4-2

6. Roquetenc

38

34

31 (la Sénia retirat)

7. Alcanar

60

44

29

Ginestar-S Bàrbara

8. Tortosa

56

49

27

Amposta-Aldeana

la Cava-J i Maria

9. J i Maria

30

32

24

Tortosa-Alcanar

10. Canareu

18

37

14

11. la Sénia

29 103

13

PRÒXIMA JORNADA

29 107

Tortosa E-Gandesa

At Prat-PB Lloret
Fontsanta-S Eugenia
F Júpiter-Sant Pere

14. Santpedor
28

187

32

PRÒXIMA JORNADA

Vinarós-la Sénia
Roquetenc-Catalònia

Aldeana-R Bítem
12. J i Maria

47 106

17

13. Gandesa

46

80

16

Ulldecona-Alcanar B

12. Perelló

29

68

10

Canareu-Perelló

14. S Jaume

13 161

4

Horta-Olimpic

13. Ametlla

18

76

7

J i Maria-Ametlla

15

diumenge
12. Xerta

29 58 52 43

4-2

S Gabriel-Sabadell

Amposta-Camarles (17h)
S Jaume-Xerta (17.30h)

1. Alcanar A

5-4

45

64

P

2-2 5. Olimpic

40

53

GF GC

1-3 4. Alcanar B

49

10. Guineueta

Equip

1-2 3. S Bàrbara

7. Fontsanta
2-1

10. Corbera

9-3

Batea-Ametlla

Santpedor-Porqueres 1-2

Pardinyes-S Eugenia
70

29 57 40 44

RESULTATS

57

4. S Pere

9. Roquetenc

Olimpic-Ginestar

Veterans

3-3

S Gabriel-Fontsanta

43

4. Bot

51

diumenge
Canonja-Catalònia (11.45h)
Torreforta-Hospitalet (11.45h)
la Riera-Gandesa (12h)
Camarles-Roda Berà (17h)
Alcanar-Cambrils (17h)
R Bítem-Valls (17h)
R Bonavista-Tortosa (17h)
Ampolla-la Cava (17h)
Godall-Ulldecona (17.15h)

CLASSIFICACIÓ

Guineueta-F Júpiter

Sabadell-Molins
95

29 60 37 45

Femení 7 Ebre

P 27a jornada

49

Benissanet

6. Catalònia

dissabte

RESULTATS

72

8. la Sénia
3-0

PRÒXIMA JORNADA

Femení. Preferent
RESULTATS

6-1

29 39 37 43

29 48 52 38

29 62 38 44

Ulldecona-Rem Bítem0-2
Tortosa-Godall

10. Roda Berà

10. S Ildefons

16. Amposta

6. Gandesa

29 44 54 40

29 53 45 44

29 27 55 25

29 56 47 47

9. Rem Bítem

9. V Alegre

15. Reddis

5. la Cava

Roda Berà-Torreforta 2-1

Rapitenca, descansa

S Jaume-Alcanar

Porqueres-Guineueta

la Galera-Pinell (17.15h)

15. F Júpiter

31 119

10

Arnes-Catalònia (18h)

16. PB Lloret

50 155

7

C Clar-Tortosa Ebre (diu
18.15h)
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30 ANYS

L’entrenador més jove
del futbol ebrenc

46

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: RAFEL NAVARRO, TÈCNIC DEL GANDESA
És l’entrenador més
jove del futbol ebrenc,
30 anys, intel·ligent,
treballador i amb molts
coneixements. Aquest
noi pot arribar molt alt.
Té un rècord. Quatre
activitats: entrenador
del primer equip i coordinador del futbol base
del Gandesa, professor
l’Escola
de
d’Entrenadors, professor d’Educació Física i
també té una empresa
de serveis esportius.
Està passant un bon
moment a nivell personal i professional, i en
aquesta entrevista ens
descobreix el seu pensament del futbol.
Pregunta: Qui et recolza
més en el futbol?.
Resposta: La meva
núvia i la meva mare,
que intenten no perdre’s
cap partit.
P: Vas jugar poc?.
R: Sí, vaig jugar al futbol
base del CF Gandesa, al
filial d’aquest equip i al
Corbera. Després vaig
deixar-ho per fer de preparador físic del primer
equip del Gandesa.
P: Gandesa té bona afició?
R: Sí, es una afició molt
fidel i constant, ja faci
fred o boira, és molt
constant.
P: Aquest any, Dilla està
com una moto.
R: Sí, tot i que els darrers
partits ha estat lesionat,
ens està aportant molt i
està fent molts gols.
Aquest any l’he tornat a
situar com a davanter
centre, una posició on ja
havia jugat quan el vaig
entrenar quan era juvenil. Les últimes temporades estava jugant més
per banda.
P: Em diuen que el teu
secret és que ets molt
trebalalador. És així?
R: Personalment sí que
m’hi considero, m’agrada que les coses surtin
bé i per a que sigui així
s’ha de dedicar esforç i
temps.
P: També que ets molt
preparat?
R: Això ho haurà de
valorar la gent que treballa amb mi. A nivell
acadèmic tinc una carrera, un màster i el títol
nacional d’entrenador,
però l’experiència i el dia
a dia t’aporten també
molts altres coneixements que encara em

falten per adquirir.
P: El vostre equip està
integrat sol per jugadors
de la comarca o comarques pròximes?.
R: Els jugadors de la
comarca i comarques
veïnes volen venir aquí,
perquè cada any estem
a la part alta de la classificació, tenim un vestidor molt bo a nivell
humà i esportiu i també
perquè intentem practicar bon joc. Hi ha
diversos jugadors que
porten moltes temporades a l’equip. Són pocs
els jugadors que estan
sol una temporada amb
nosaltres.
P: Algun dia Diego, el
president, se n’anirà?.
R: A vegades ho diu,
però
de
moment
segueix, liderant aquest
projecte. És una persona
molt propera i personalment m’ha ajudat molt i
li estic molt agraït.
P: Però es posa molt
nerviós als partits?
R: Quan una persona
dedica moltes hores i
esforços a un club, és
fàcil que el dia del partit
tingui les pulsacions
altes i li surti una actitud
més passional, però ell al
final el que fa és defensar al club com si fos la
seva família.
P: Ets un entrenador
motivador. Una vegada
van arribar els jugadors
al vestidor i es van trobar cartells als seus llocs
amb frases dels seus
familiars. És així?
R: Sí, va ser la temporada passada. Volia que
els jugadors tinguessin
un plus a nivell motivacional i vaig contactar
amb les seves famílies
(novies, mares, pares...)
per a que els escrivissin
una frase a ells i una
altra frase a l’equip.
P: Al vestidor tens un
cosí, amics i gent del
poble. Com es porta
això?
R: Ho porto bé. Tots
tenim clares les nostres
relacions dins i fóra del
camp. Sol parlo amb ells
de futbol als entrenaments i partits, fóra
intento no parlar-ne
amb ells.
P: Quina és la teva filosofia de joc?.
R: M’agrada que l’equip
tingui la pilota, però
intentant progressar i
finalitzar ràpid. Tenim

jugadors molt ràpids
com Cristian, Guiu, Pol i
Dilla que fan que aprofitem molt els contraatacs
també.
P: Prefereixes jugar al
futbol de toc o al contraatac. Quin tipus de
futbol és el més efectiu
en aquesta categoria?
R: Són dos moments de
joc diferents i per tant es
poden
combinar.
M’agrada tenir la possessió i també contraatacar després de recuperar.
P: Com desconectes?
R: M’agrada fer esport.
Córrer em dóna tranquil·litat i em relaxa.
P: Què significa per tu el
teu poble?.
R: Gandesa és el lloc on
m’he criat i ho és tot per
a mi. M’estimo molt el
meu poble.
P: De quin equip ets?.
R: Sóc aficionat del FC
Barcelona.
P: O sigui estimes més
al
Barça
que
al
Gandesa?.
R: jejeje...Aquí m’has
agafat en fora de joc! El
Gandesa és sempre més
important.
P: Un vici?.
R: Menjar patates fregides, em perden.
P: Perquè les núvies dels
jugadors són tant atractives?.
R: No m’hi fixo, els dies
de partit jo vaig per
feina.
P: Què faries en una illa
tu sol amb 50 noies
més?.
R: Intentaria sobreviure,

sobretot a nivell emocional.
P: Tu ets un home
pluriempleat?.
R: Sí, soc professor d’un
institut a Tortosa, professor dels cursos d’entrenador de la Federació
Catalana de Futbol, i al
CF Gandesa compagino
tasques d’entrenador
del primer equip amb les
de coordinador dels
equips de futbol 11 del
club. També tinc una
empresa de serveis
esportius
juntament
amb el Genís Navarro.
P: Molts dels aficionats
no entenen de futbol.
Ho veus així?.
R: Ells van a un partit i
comencen de zero, no
tenen informació del
rival ni de l’estat de l’equip i dels jugadors. És
cert que moltes vegades
opinen sense tenir tota
la informació que seria
necessària per fer-ho.
Però està clar també que
tothom té noció de futbol i en parla.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Les relacions personals i els valors que he
aprés (acceptació de
victòries i derrotes,
actuar davant moments
difícils, el companyerisme, els hàbits de comportament i els hàbits
higiènics...).
P: Quina regla canviaries del futbol?.
R: Intentaria definir
millor tot el que està
relacionat amb les mans.
Per exemple, dins de l’à-

rea sol haver molta confusió sobre si són
voluntàries, involuntàries, targeta, no targeta..
P: Els Navarro, nissaga
de
futbolistes
a
Gandesa.
R: Sí, els familiars que
més van destacar van
ser els meus tiets:
Miguel Ángel, José i
Joaquin, que van jugar
junts a la dècades dels
70 i 80.
P: Com vas començar
com entrenador?.
R: Als 18 o 19 anys vaig
començar a compaginar
els entrenaments amb
els estudis esportius.
Sempre m’ha agradat
ensenyar, reflexionar
sobre els exercicis dels
entrenaments i intentar
rectificar aspectes del
joc. Primer vaig entrenar
a un equip de benjamins, després el cadet,
el juvenil i també vaig
estar dos anys com a
segon entrenador al primer equip que entrenava Miquel Bes. Una
temporada també vaig
estar de 2n entrenador
al Lleida Femení.
P: Miquel Bes és un
entrenador de Gandesa
també jove. Com és?.
R: És un entrenador
molt preparat i molt treballador. Vaig aprendre
molt amb ell.
P: Després de que se
n’anés Enric com a
entrenador del Gandesa
t’ho van oferir a tu?.
R: Sí, jo ja estava implicat amb el primer equip,
amb tema de fitxatges i

By: Joaquin Celma
ajudant en l’observació
de rivals. El president va
apostar per mi. Jo en
primera instància li vaig
dir que no, ja que tant jo
com la meva família no
ho acabàvem de veure
clar a nivell personal. Al
final, però, Diego em va
acabar de convèncer i la
veritat és que estic content d’haver-ho acceptat.
P: Quins entrenadors
t’agraden?.
R: A nivell professional i
en diferents aspectes
m’agraden Guardiola,
Emery i Mourinho.
P: Entrenadors ebrencs
que admires?.
R: Hi ha molt bons
entrenadors en aquesta
zona i no els conec a
tots. Dels que conec o
m’he enfrontat amb ells,
em quedaria amb l’Enric
del Jesús Catalònia, per
la seva gestió del vestidor i el seu caràcter, amb
Nando de la Rapitenca
per com intenta que
juguin els seus equips i
Nacho per com interpreta els partits i com
treballa els seus equips.
P: Tant importants són
els entrenaments?.
R: Són un percentatge
molt alt de les victòries
del diumenge. Als meus
entrenaments intento
simular situacions reals
de joc en base als rivals
als que ens enfrontem,
intentant preveure el
que passarà al partit i
intentant guiar als jugadors cap a possibles respostes que els ajudin a
solucionar els problemes
que es trobaran al partit.
P: Dediques molt temps
a preparar els entrenaments?.
R: De vegades més
temps del que duren
aquests.
P: Graveu els partits?.
R: Sí, gravem tots els
partits de casa i de fora.
Després els miro i faig
correccions als jugadors
amb
imatges.
L’encarregat de gravarlos és el Joel Martorell,
que també fa tasques de
preparador físic. Al descans baixa al vestidor i
em fa també algun
apunt de com ha vist el
partit des de dalt.
P: Comença el partit?.
R: El primer de tot és
dominar els nervis,
intentar analitzar ràpidament la disposició del

rival i la seva proposta
de joc, i a partir d’aquí,
intentar veure tot el que
passa al partit per respondre el més ràpidament possible.
P: I si la proposta no surt
bé?.
R: Intento fer canvis tàctics o canviar jugadors.
P: Tens al teu costat
cada setmana una institució del futbol com és
Joan Rins, que va jugar
fins pràcticament els 40
anys al futbol. Com és
ell?.
R: En el dia a dia és una
persona molt tranquil·la.
En el futbol, en canvi és
molt passional. És una
persona crítica que amb
els seus comentaris m’ajuda a analitzar els partits i els jugadors. No
l’he vist enfadar-se mai
amb cap jugador, es
porta molt bé amb tothom.
P: Què és un entrenador?.
R: Un guia d’un col·lectiu de persones amb un
objectiu comú. Els jugadors normalment pensen en el millor per ells,
jo penso amb el millor
per 20. La comunicació i
la motivació són característiques que ha de
tenir un entrenador.
P: Quins són els secrets
per ser un bon tècnic?.
R: El treball, el sacrifici i
tenir característiques
necessàries en aquesta
professió.
P: Consells per un futur
entrenador?.
R: Que es prepari, que
es formi, i que agafi
experiència com a
segon entrenador o
anant a veure entrenaments d’altres equips. A
tot això sumar-li treball i
dedicació.
P: Quants tipus de
jugadors hi ha?.
R: Tants com nombre de
jugadors tens a un vestidor. Cadascun d’ells és
diferent, pensa diferent i
actua diferent.
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LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (74-70)

SEGONA EDICIÓ. ORGANITZADA PEL TRAIL ROQUETES, AMB KEBOEVENTS

Ensopegada inoportuna
Dur encontre disputat a la visita al Nou Olesa de
Montserrat. L’equip amfitrió,
que lluita per no baixar directament de categoria va posar
les coses molt difícils a l’equip
tortosí. El primer quart per a
Les Vinyes del Convent C.B
Cantaires Tortosa se n’anava
en 18/17. El segon període,
l’equipo local va apretar i se
l’emportava en un 21/16. El
tercer quart Les Vinyes del
Convent C.B Cantaires Tortosa
recuperava sensacions guanyant en 13/20 ; però va perdre
el darrer en 22/17. El final del
partit marxava per detalls,
malgrat que el Cantaires va
lluitar fins el final arribant en
els últims minuts amb opcions
tot i que que es definia en tan
sols dues cistelles de diferència,
74-70 per a l’Olesa.

L’encert en els llançaments
anul·lava tota possibilitat de
que els de roig es poguessin
endur el match: 44% en tirs
lliures, 29% en tirs de camp i
15% en tirs de 3 punts, en una
nit fatídica al respecte que els

condemnava. Mentre hi ha
lliga hi ha vida, i encara es
poden donar alguns resultats
que permetin l’equip tortosí de
jugar el play-off. Cal ser optimistes per fer front al repte.
Foto: Ferran Almendros.

Estels del Sud 2016
Avui divendres, fins les 21h es lliuraràn els dorsals
al Casal d'Arnes. I demà dissabte matí de 5h a
6h15m, els corredors de la Mitja Marató podràn
recollir els seus dorsals fins les 9:15 del mateix dissabte. Igualment, es farà el Brieffing a la Sala de
Cinema
del
mateix
Casal.
La sortida serà demà dissabte dia 30 a les 7:00
pels corredors de la Ultra i la Half i a les 10:00 per
als de la Mitja Marató. El mateix dia es lliuraràn els
premis als corredors de la Half i la Mitja Marató a
les 20:30 a la Plaça de l'Ajuntament d'Arnes, localitat que serà el centre d’operacions. I per als corredors de la Ultra, a les 13:30 a la mateixa Plaça però
ja diumenge. Hi hauran a Arnes, activitats complementàries i paral.leles en una jornada que serà una
festa de l’esport gràcies a la bona feina del Trail
Roquetes i a tota la gent que, com a voluntaris,
col.laborarà en un event que paralizarà els Ports. Gairebé 500 inscrits i un impacte que es calcula
d’unes 2000 persones i que envadiran Arnes i les localitats veïnes durant aquest cap de setmana. La
Festa dels Estels del Sud està servida. A gaudir-ne.

C VOLEI ROQUETES

El sènior masculí acaba la temporada

Triatló Doble Olímpic de les Terres de l’Ebre
L’elit del triatló nacional es va donar cita diumenge
a Sant Carles de la Ràpita per participar en el sisè
Triatló Doble Olímpic Terres de l’Ebre, una prova
única del Campionat de Catalunya Absolut de Mitja
Distància 2016. Per sisè any consecutiu, va guanyar
aquesta competició el triatleta de Manresa Xavier
Torrades, el qual va concloure la prova amb un
temps de 4h i 16 minuts. A la classificació femenina,
la primera en arribar a la meta fou Ivet Farriols.

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

Victòria i reportatge pel
Canal Terres de l’Ebre

El Tortosa Ebre va superar el Sant Andreu per 4 a 1 en un partit
en el que va marcar molt aviat l'1-0. Una assistència magistal, a
l'estil Ronaldinho, d'Àngels va aprofitar-la Anna Lizarraga per fer
l'1-0 (1’). Anna tornaria a marcar després d'una bona jugada
col.lectiva. Era el 2-0 (38') en una primera meitat ensopida. La
represa va ser més distreta. El partit es va trencar quan el Sant
Andreu es va obrir. Àngels va obtenir el 3-0. El Sant Andreu faria
el seu gol però Raquel, amb una gran jugada, ampliaria l’avantatge (4-1). El Tortosa Ebre és sisè. Canal TE va oferir un ampli
reportatge del partit. El podeu trobar a ebredigital.cat.

DISSABTE PASSAT

9a jornada de Mini handbol
El passat dissabte dia 23 al Pavelló del Temple, es va celebrar la novena i última jornada de la lliga de mini-handbol del Consell Esportiu
del Baix Ebre on hi van participar 23 equips compresos entre les categories de prebenjamí, benjamí i aleví. La jornada es va incloure dintre de les 16 H d’Handbol organitzades pel C.Esports Tortosa. La jornada fou un èxit i pel pavelló hi van passar unes 500 persones.
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El sènior masculí, va jugar el seu últim partit de la temporada a Joves Caldes, 3-2 amb parcials
(25-22, 20-25, 26-28, 25-18 i 15-7). Amb aquest resultat, finalitzen la competició en 7º posició de 14. D’altra banda, el sènior femení, també en moltes baixes, i podent completar l'equip
amb alguna juvenil, va desplaçar-se al camp del Carles Vallbona "B". 3-0 amb parcials (25-19,
25-9 i 25-19). Amb aquesta derrota, l'equip comença a perillar la permanència de categoria.
El juvenil i cadet femení, van rebre al C.V.Gavà. Els dos partits van ser del tot intensos i igualats. L'equip juvenil va guanyar per 3-2 amb parcials (25-19, 23-25, 25-22, 18-25 i 15-9) i les
cadets també van fer cinc sets, però en aquest cas, la victòria se la va emportar l'equip visitant
per 2-3 amb parcials (25-23, 25-21, 24-26, 18-25 i 12-15).

PER VUITÈ ANY SEGUIT

La Regata del Delta torna al port de la Ràpita
La Regata del Delta està organitzada per
ANAM, amb la col·laboració del CM Port
Ginesta, el CN l'Ampolla i Sant Carles
Marina, que va comptar amb la participació
d’una trentena d’embarcacions que reuniren
més d’un centenar de tripulants, la majoria
dels quals salparen de Port Ginesta, mentre
que 8 embarcacions ho feren del port de
l’Ampolla per competir en la versió de la
regata Mini Delta, també amb arribada al
port de Sant Carles Marina.
La Regata del Delta puntua per al Circuit
ANAM 2016, del qual formen part regates tant prestigioses com La Ruta de la Sal, La Ruta de
la Tramuntana o la Regata Badia de Pollença-Trofeu Echegaray. Els guanyadors del circuit recolliran el premi en el marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona 2016. A Sant Carles Marina
tots els vaixells participants en la vuitena Regata del Delta disposen d'amarratge gratuït fins al
proper 15 de maig i de condicions especials fins a finals de juny, per tal que puguin allargar la
seva estada a la Ràpita i gaudir dels atractius que ofereix el delta de l'Ebre.

HANDBOL CLUB PERELLÓ

Buscant el Top-4: 2 properes jornades decisives
A la quarta jornada de la segona
fase, l’Handbol Club Perelló va
perdre a casa contra el Salle
Montcada per 18 a 22. Amb
aquest resultat,els quatre equips
del grup acumulen 2 victòries
cadascun i es forma un quàdruple empat a la classificació.

EN UN MINUT

Més
notícies
Aquest cap de setmana,
s’ha celebrat al llac de
Banyoles el XI Open
Internacional
de
Catalunya de rem amb la
participació de prop d’uns
500 remers i de 19 clubs
d’arreu del estat Espanyol,
de França i de la selecció
nacional de Xile, entrenada per l’ampostí Bienve
Font, amb la presència de
remers ja classificats per
als Jocs olímpics de Rio de
Janeiro. Aquesta competició és una de les proves
amb bots d’equip més
important que es celebren
a l’estat Espanyol durant
la temporada de rem. Per
part del Club Nàutic
Amposta, com a club, ha
quedat classificat en tercera posició amb 1240
punts per darrera de CN
Sevilla amb 1663 punts i
Real
Circulo
de
Labradores de Sevilla amb
1504 punts, en quart lloc
ha quedat el Club Rem
Tortosa amb 1053 punts i
en onze lloc, CN la Ràpita.
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Pastís de peix

INGREDIENTS PER A 4 RACIONS:
• 400g de lluç sense pell ni espines (pot ser congelat)
• 100g de gambes pelades i escorregudes
• 1 ceba grossa
• 2 llesques de pa de motlle sense crosta
• 1 got de llet
• 3 ous
• nou moscada
• anet
• sal
• pebre blanc
• oli d'oliva

tita i poseu les dues coses en una paella amb oli calent. Salpebreu. Sofregiu a foc mitjà. Quan estigui gairebé cuit (el
peix es desfaci i la ceba transparent) poseu-hi les gambes i
deixeu que es coguin.
• Entretant bateu els ous, saleu-los i poseu-hi una mica de
nou moscada ratllada. Afegiu-hi les llesques de pa fetes molletes i la llet, remeneu-ho bé, que quedi tot ben incorporat i
una sola massa.
• Llavors aboqueu-hi el peix i torneu a remenar-ho tot bé.
• Poseu-ho tot en un motlle allargat per al forn (tipus plumcake) i afegiu-hi anet per sobre, per decorar. Coeu-ho uns 20
minuts o fins que veieu que hagi quallat.

Utensilis: Motlle per a forn rectangular d'uns 20 cm

Es pot menjar tebi o fred. Podeu acompanyar-lo d'amanida i
espàrrecs amb maionesa.

PREPARACIÓ:
• Engegueu el forn perquè es vagi escalfant, a uns 180º.
• Desfeu el peix esquitxant-lo, peleu i talleu la ceba ben pe-

Bon profit!

Maridatge
Vi Blanc o Rosat Temperatura: 10º-12º
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serveis

20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries

www.mesebre.cat

TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a la
teva salut, tracta d’evitar dormir-te massa tard i
tot anirà millor.

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus problemes sentimentals. Per no emportar-te sorpreses, fes-te una revisió.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

19º 11°
MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus interessos. Controla més les
teves emocions.

En assumptes d’amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Adapta’t a les circumstàncies de la teva vida sentimental i busca la bona harmonia. Avui és millor que
evitis en la mesura possible tot tipus de discussions.

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T’has
d’apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En l’amor el tens tot al teu favor. T’has d’apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l’ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

El teu entusiasme sentimental ha d’estar precedit de la lògica. Respecte a la teva salut,
el teu cansament prové de la teva indolència
i de la teva falta d’exercici.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a la
teva salut, en com funciona la teva ment està
la solució. No canviïs tant d’idees.

En assumptes d’amor no t’exigeixis massa i tot
t’anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

La teva imatge de cara als altres canvia. Els canvis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t’aclapari i que sol produeixi malestar en la teva vida.

En assumptes d’amor, avui el teu cor té una especial sensibilitat i estarà mes receptiu. Respecte a
la teva salut has d’evitar consumir al menjar un
excés de greix.

TARDA

PASSATEMPS

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

Estat del cel
De matinada hi haurà núvols baixos a l'interior de la meitat nord que a partir de mig
matí es restringiran al quadrant nord-est i a la resta del litoral i prelitoral Central. A més,
a partir de migdia creixeran núvols d'evolució diürna al Pirineu i Prepirineu alhora que
arribaran núvols alts i mitjans pel sud i oest del país. A banda, hi haurà intervals de
núvols a l'extrem sud al llarg del dia.
Precipitacions
A la tarda no es descarten precipitacions febles i aïllades a l'extrem nord del Pirineu que
acumularan quantitats minses. La cota de neu voltarà els 1800 metres.
Temperatures
Temperatura mínima en descens, lleuger en general i puntualment moderat. La màxima pujarà entre lleugerament i moderadament. La mínima es mourà entre els 0 i 5 ºC
al Pirineu, entre 2 i 7 ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre 4 i 9 ºC al prelitoral i
entre 6 i 11 ºC al litoral. La màxima arribarà a valors d'entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre
12 i 17 ºC al Prepirineu i l'altiplà central, i entre 15 i 20 ºC a la resta del territori.
Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i regular en general. A més, hi haurà boirines i alguns bancs
de boira matinal a l'interior del país.
Vent
Fins a migdia bufarà la tramuntana i el mestral, entre fluix i moderat amb algun cop
fort, als dos extrems del país, mentre que a la resta el vent serà fluix i de direcció variable. A partir de llavors s'imposarà el component sud arreu, en general fluix amb cops
moderats. Al final del dia quedarà fluix i variable en conjunt.

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

classificats

www.mesebre.cat

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naútic.
Ampli aparador, sòl de parquet. Sala gran i despatx
bany. Tel: 670516520
MOTORÑ

LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

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

SERVEISÑ
OCUPACIÓÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i

696 01 16 29

estable?

Preguntar per
Francisca

Nosaltres t’ajudem

TORTOSA
ES TRASPASSA
BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONAMENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:
670 91 80 25

TORTOSA
Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb
terrasses, parquet climatitzat, xemeneies
de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.
Tel. 670 268 632

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137

www.maisol.com

tlf. 666239817
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, 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

VARIS Ñ

EMPRESA
IMMOBILIARIA
Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@stanza.es

ES BUSCA CUINER/A
O MARMITÓ/NA

per cuina de col.lectivitats a Tortosa.
Les persones interessades poden fer
arribar el seu Cv a
info@tradicionarius.es
o per telèfon al

977 252 727

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i no
tinguen papers. Pagament
al comptat.Tlf.680 968 290

RELAXÑ
OFERTA CATALANA
masajes relajantes completo 20 euros discreto
independiente.
664149258

Vols
anunciar-te?

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de conduir. Alta a la
Seguretat Social.

Aquest és el teu
espai privilegiat de

Tel. 609 346 879

PUBLICITAT

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

877 180 170
HABITACIÓN
DOBLE POR
HORAS
Cerca de Tortosa,
económico y discreción.

(WhatsApp)

tlf. 609 76 12 06

comercial@mesebre.cat

No
t’ho pensis
més!

diarimés
ebre
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MÉS PERSONAL, A CANAL TERRES DE L’EBRE

Federico Mayor Zaragoza
LA

Isabel Carrasco

MIRADA D ' UN INFANT , LA IL · LUSIÓ D ' UN ADOLESCENT , LA CONVICCIÓ D ' UN GRAN LLUITADOR

ACTUALITAT

Una conversa distesa, on no
impera qui pregunta sinó,
qui parla. On el diàleg és la
veu del present i l'esperança
del futur.
Federico Mayor Zaragoza és
experiència, lluita, voluntat i
compromís per un món, on
la Pau, sigui el bon dia de
cada albada.

No us perdeu
el Més Personal
d'avui
a les 22h.
Podem veure tots els programes al facebook de Més Personal i a la web de Canal Terres de l'Ebre, www.canalte.cat.

FOTOS: SALVA BALART

