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Tortosa sobre la consulta del 28-M. P4
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L'Agrupació de Penyes Taurines de l'Ebre convoca una reunió per "tranquilitzar" els aficionats, demà dissabte a Santa Bàrbara

La portada especial del número 794 de Més Ebre, dedicada a les festes de Nadal i amb una il·lustració d’Ignasi Blanch, ha que-
dat entre les tres finalistes al premi “Millor Portada” de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, l’acte institucional anual
de les publicacions en català organitzat per la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals.
Mig miler de capçaleres en llengua catalana van estar representades en una gala celebrada aquest dimecres a la nit a l’Espai
Endesa de Barcelona, que va aplegar a editors, periodistes i representants polítics i de la societat civil.

P11

Més Ebre, finalista a la Nit de les Revistes i Premsa en català

L'Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre ha convocat una reunió per demà dissabte a Santa Bàrbara per "tranquilitzar" els aficionats i rebaixar la tensió dels darrers dies des-
prés dels incidents del Mas de Barberans. El president de l'entitat, Ximo Martí, informa que l'objectiu és aconsellar i guiar les diferents comissions de penyes per evitar aldarulls en una tempo-
rada que acaba de començar. Martí ha assegurat que els fets del Mas són "injustificables" però deixa clar que els animalistes han "traspassat la línia vermella" amb el que consideren que són
"provocacions". Les reunions i les mobilitzacions no s’han fet esperar amb l’objectiu de calmar els ànims per a poder gaudir de la Festa amb cordialitat, respecte i sense incidències. P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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El Mercat de la Boqueria de Barcelona ha estat el lloc escollit per
a presentar la Mostra de Gastronomia de les Terres de l’Ebre,
Mescla. Aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament de Deltebre
i que tindrà lloc entre el 20 i 23 de maig a Deltebre en el marc
dels actes de la DeltaFira, neix amb la finalitat de promocionar
la gastronomia del territori i vincular-la a l’oferta turística basa-
da en el paisatge i la natura. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha
destacat que “des de l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant
Mescla, estem apostant per posar en valor tots i cadascun dels
trets distintius que generen valor al nostre municipi i al nostre
territori”. Soler ha afegit que “la cuina, el paisatge i el turisme
són tres instruments que ens han de permetre dinamitzar l’eco-
nomia i, per aquest motiu, presentem una mostra centrada en
aquests pilars”.

L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PRESENTA MESCLA

A 12 de juny del 2015, data de canvi de corporació, l’ajuntament de Móra la Nova no
devia res a cap proveïdor, el termini de pagament de factures era de 28,74 dies, i hi havia
291.128,20€ en efectiu (a caixa) i 300.000€ en una pòlissa, total 598.028,06€ per  dis-
posar la nova corporació (gairebé 100 milions de pessetes). A 12 de juny del 2015, l’en-
deutament (crèdits bancaris) era de 686.012,05 €. A 31 de desembre del 2015, que es
quan acaba l’exercici econòmic, l’endeutament era de 618.301,21€, tal com estava pre-
vist i aprovat al pressupost del 2015 (67.710,84€ menys). Tampoc s’explica que el crèdit
amb el Banc de Sabadell (125.000€) es un crèdit-pont especial de l’ICO, que es va fer
per cobrir la subvenció que la Generalitat ens deu de l’obra del carrer La Unió i per a que
el contractista pogués cobrar la feina feta). Es un crèdit que s’amortitzarà quan pagui la
Generalitat (enguany), de tal manera que els diners aniran directament al Banc, sense que
l’ajuntament se’ls pugui gastar en altres coses. Es la mateixa modalitat de crèdit que han
fet els altres ajuntaments per cobrir els deutes de les subvencions del Pla d’Obres i Serveis
(PUOS/2012) de la Generalitat. Tant es així que al pressupost municipal del 2016, l’e-
quip ERC-PSC ha previst: a) Un ingrés de 124.327,60€ (Capítol 7, Partida 75100) on hi
diu: “2016 SC GTAT: PUOSC/2012 subvenció pendent obra Arranjament c/ La Unió-
Llevant); b) Una despesa de 119.907,60€ (Capítol 9, Partida 91306)  on  hi  diu:
“Amortització préstec Banc Sabadell”; c) una despesa de 2.300€ (Capítol 3, Partida
31007) on hi diu: “Interessos préstec Banc Sabadell/2014, 125m€ La Unió-Llevant”. Per
tant, a finals de 2016 l’endeutament serà de 450.083,61€ (235.928,44€ menys).
686.012,05€ - 67.720,84€ - 168.207,60€ = 450.083,61€ 
Per si no queda prou clar lo del “deute important” que es diu, només cal mirar, altre cop,
el pressupost de l’ajuntament que ha fet l’equip ERC-PSC per al 2016 on hi figura que el
total del Capítol 9 de Despeses: “Amortització de préstecs“ per enguany és de
168.207,60€, que si descomptem els 119.907,60€ del Banc Sabadell que pagarà
enguany la Generalitat (com s’ha explicat i demostrat més amunt) queda un total de
48.300€, que representa un 1,59% de la despesa total de l’ajuntament per al 2016.
Pressupost total de despeses pel 2016.  ................................ .............3.040.942€ (100%)
Total destinat a amortitzacions(recursos propis 2016)....................           48.300€ (1,59%)
Total que queda per gastar durant l’any 2016...........................          2.992.642€ (98,41%)
(Els interessos a pagar per al 2016 son 14.100€, el 0,46% del total del pressupost).
Es més, a l’informe que fa el secretari-interventor per a l’aprovació del pressupost 2016
hi diu, a l’apartat “3. Conclusió”: 3.2 Compliment de l’objectiu de Deute Viu. (Es una
ràtio, No es l’endeutament). “El nivell (Ràtio) de deute viu es d’un 22,45%, i per tant,
estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l’article 53 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”. Dit d’una altra manera, l’ajuntament
de Móra a Nova es podria endeutar 5 vegades més i encara estaria per sota del límit que
marca la Llei. A veure quants ajuntaments com el nostre poden presentar aquests núme-
ros. En el darrer ple, l’ajuntament ha hagut d’aprovar un Pla Econòmic Financer, que es
un tema tècnic-administratiu, per que com a conseqüència de la concertació d’un prés-
tec de 253.000€ l’any passat (amb tots es informes tècnics favorables) s’ha produït un
desfasament entre alguns capítols d’ingressos i de despeses. De les tres condicions que
s’han de complir per tenir estabilitat pressupostària, la més important i significativa es la
Ràtio de Deute Viu (que indica la capacitat d’endeutament de la corporació) i en el nos-
tre cas ja s’ha vist que estem 5 vegades per sota del límit legal. Per tant, aquest PEF en
res afecta a l’execució del pressupost 2016 i successius, i més tenint en compte que la
liquidació del pressupost 2015 continua donant un romanent líquid de tresoreria positiu
en més de 500.000€.. El PEF aprovat no es per pagar el préstec concertat l’any passat,
sinó per equilibrar determinats capítols d’ingressos i de despeses, que en res afecten l’e-
xecució del pressupost 2016 ni els successius. Possiblement la reducció del tipus d’IBI,
que ha representat una disminució significativa d’ingressos per al 2016, ha influït en
aquest desequilibri teòric del pressupost, que fa necessari aquest PEF. Segons paraules de
l’alcalde, “intentarem eixugar el deute amb la contenció de la despesa i buscant altres
línies d’ingressos, en els dos propers anys”, quan el préstec en qüestió s’amortitzarà en
10 anys, quan el total a pagar per tots els crèdits que te l’ajuntament son 48.300€/any,
1,59% del pressupost,  i quan els queda el 98,41% per gastar en tot el que vulguin.  Fent
un símil amb una economia domèstica, aquest endeutament de l’ajuntament (1,59% del
seu pressupost), a una família que tingui uns ingressos anuals de 18.000€  li suposaria
pagar 286,2 €/any per amortització de la seva hipoteca. Queda clar que hem deixat un
ajuntament sanejat. La gestió econòmica dels governs municipals de CDC ha estat bona
i ha servit per bastir el nostre poble d’un gran nivell d’infraestructures i equipaments,
d’uns serveis eficients, sense desatendre l’atenció a les persones, amb importants ajuts a
les famílies, mantenint congelats impostos i taxes des de fa anys, i tot això amb un baix
nivell d’endeutament, com ha quedat demostrat amb detall i rigor. Per cert, en aquest
pressupost del 2016, l’equip ERC-PSC ha previst fer un nou crèdit per 30.000€. Com
s’entén si tant malament estàvem?

Ferran Bladé, portaveu de Convergència a l'Ajuntament de Móra la Nova.

Sobre l'endeutament de 
l'Ajuntament de Móra la Nova
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Editorial
Estem contents!

Aquest passat dimecres es va celebrar a l'Espai Endesa de Barcelona la Nit de les Revistes i Premsa en català que organitza la Federació d'Associacions d'Editors de
Premsa, Revistes i Mitjans Digitals. La gala va estar conduïda per Màrius Serra, escriptor, periodista, traductor de l'anglès i enigmista català, i presidida pel vicepre-
sident del govern, Oriol Junqueras, la presidenta del parlament, Carme Forcadell i la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa. Una vetllada per reconèi-
xer les millors publicacions dels Països Catalans. I, allí estava el Més Ebre!!! Dintre dels tres mitjans finalistes a la categoria de millor portada en premsa 2016 (Diari
ARA, Diari Més Ebre i SE7accents). Allí era el Més Ebre!!!! Va ser una sorpresa per a natros encara que, lògicament, no vam guanyar. El premi s'atorga per votació
popular i s'acaba decidint la mateixa nit del lliurament de premis. Era complicat guanyar, ja que el Diari Ara, aquella mateixa setmana guanyava a Viena el premi al
millor diari europeu de l'any. Almenys, vam quedar finalistes i les Terres de l'Ebre va estar més presents que mai. Estem contents.

El Consell d’Alcaldes del Montsià, conjuntament amb els porta-
veus dels grups polítics del Consell Comarcal del Montsià
lamentem molt sincerament els fets ocorreguts el proppassat dia
29 d’abril a la festa dels correbous de la Festa Major del Mas de
Barberans:

Condemnem qualsevol tipus de violència, vingui d’on vingui, i
en qualsevol àmbit, ja sigui festiu, lúdic, social, cultural o
esportiu

La Festa dels Bous forma part de les festes i tradicions dels
pobles del Montsià les quals s’organitzen amb estricta subjecció
a la normativa de la llei 34/2010 de la Generalitat de Catalunya

La diversitat cultural d’un país ens fa créixer com  a societat i el
respecte pels diferents posicionaments davant d’un fet concret
ens reafirma com a societat democràtica i plural.
Instem al Govern de la Generalitat a prendre les mesures
adients en defensa de la nostra festa dins d’un marc de respec-
te i convivència.

Montsià, 4 de maig de 2016.

Manifest del Consell d’alcaldes del 
Montsià i portaveus dels grups polítics del 

Consell Comarcal del Montsià

OPINIÓ
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Els alcaldes del Montsià impulsen un manifest per
defensar la festa dels bous i la diversitat d'opinions 
L'alcalde del Mas de Barberans lamenta el que va succeir i també l'assetjament que pateixen institucions i veïns del municipi 

L'Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre ha convocat una reunió per aquest
pròxim dissabte a Santa Bàrbara (Montsià) per "tranquilitzar" els aficionats i rebaixar la ten-
sió dels darrers dies després dels incidents del Mas de Barberans. Segons ha avançat en de-
claracions a l'ACN, el president de l'entitat, Ximo Martí, l'objectiu és aconsellar i guiar les di-
ferents comissions de penyes per evitar aldarulls en una temporada que acaba de començar.
Martí ha assegurat que els fets del Mas són "injustificables" però deixa clar que els anima-
listes han "traspassat la línia vermella" amb el que consideren que són "provocacions". El
representant de l'Agrupació ha reclamat que es reguli l'entrada d'animalistes a les places on
se celebren correbous i ha demanat que es persegueixin les "denúncies falses" que es fan
per part dels antitaurins. El president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre, Ximo Martí, vol acordar amb tots els penyistes i membres de les comissions
una consigna que transmetre als aficionats de les festes amb bous sobre què fer davant la
presència d’animalistes a les places. “És una reunió molt important per conscienciar a la gent
d’allò que creiem nosaltres que s’ha de fer”. Martí també ha assumit una part d'autocrítica
i ha demanat també a la directora d'AnimaNaturalis, Aïda Gascón, que també ho faci per
no generar més polèmica, a través de les xarxes socials, amb les seves declaracions. 

L'Agrupació de Penyes Taurines de l'Ebre convoca una
reunió per "tranquilitzar" els aficionats

Demà dissabte, a Santa Bàrbara Janine Chalé, una de les quatre detingudes per l'agres-
sió a dues activistes d'AnimaNaturalis que gravaven els
correbous de Mas de Barberans, assegura que les "pro-
vocacions" de forma "premeditada" per part de les
animalistes es trobarien en l'origen de les incidències.
Tot i admetre que l'agressió va ser una reacció "no jus-
tificable" i que no va ser "la correcta", Chalé ha inten-
tat vincular-la, en un comunicat i unes declaracions a
l'emissora de ràdio local de Sant Carles de la Ràpita,
amb els suposats "insults" i "agressions verbals" que
els haurien dirigit les activistes abans de començar a
gravar. "Van dir-nos assassins, que acabarien amb els
bous i cavernícoles, el que ens solen dir", ha declarat.
De fet, considera que únicament la presència de les
noies al mateix espai que els aficionats ja no resulta
admissible i, en aquest sentit, ha demanat a les admi-
nistracions que s'haurien de separar els dos col·lectius.
"No poden arribar a un espai taurí i, 'ancha es Castilla',
seure al meu costat sabent que elles ho volen prohibir".

Janina Chalé: “ho admeto, el
que va passar és injustificable”

EVITAR INCIDENTS

La delegació del Govern a
les Terres de l'Ebre ha
descartat fer una reunió
conjunta amb totes les
parts implicades en l'or-
ganització de les festes
amb bous i analitzarà els
pròxims actes taurins de
manera individualitzada.
Així ho ha explicat el
delegat del Govern a
l'Ebre, Xavier Pallarès,
que ha detallat que les
reunions individualitzades
seran més efectives per
aconseguir l'objectiu d'e-
vitar que es repeteixin
incidents com els ocorre-
guts al Mas de Barberans
o a Aldover. Avui diven-
dres, Pallarès mantindrà
reunions amb els alcaldes
d'Alcanar, l'Aldea i Santa
Bàrbara, així com amb les
agrupacions taurines d'a-
questes poblacions, on
durant aquest mes de
maig estan previstos
correbous.
"La imatge d'aquests dies
no és la que volem trans-
metre des de les Terres de
l'Ebre i els alcaldes ja
m'han fet arribar les
ganes que tenen per tro-
bar una solució", ha afe-
git Pallarès.

En una reunió extraordinà-
ria, aquest dimecres al ves-
pre, al Consell Comarcal
del Montsià, alcaldes i
regidors dels 12 municipis
de la comarca han pactat
la redacció d'un manifest
(vegeu plana 2), i esten-
dran a la comarca del Baix
Ebre perquè s'hi adhereixi,
en el qual es farà una crida
al respecte per les tradi-
cions taurines ebrenques i
per la convivència plural i
diversa dins comarca
Montsià i arreu. Després
de més d'una hora de reu-
nió, els alcaldes han acor-
dat que cada poble ha de
gestionar la situació a tra-
vés de les comissions tauri-
nes a les que demanen
"un esforç encara més
gran del que ja fan". Josep
Maria Lleixà, alcalde del
Mas de Barberans, on es
van viure els darrers inci-

dents entre protaurins i
antitaurins, ha lamentat el
que va succeir   però
també ha denunciat els
insults, atacs informàtics, i
l'assetjament telefònic que
estan patint les institucions

municipals i els veïns del
poble. Ha demanat que no
es "criminalitzi" el seu
municipi, el territori i la
festa. Segons informació
de l’ACN, la presidenta del
Consell Comarcal del

Montsià, Carme Navarro,
ha presidit el consell d'al-
caldes extraordinari que
s'ha convocat en motiu
dels incidents del Mas de
Barberans del passat 29
d'abril. En el manifest es
rebutjarà qualsevol acte de
violència dins i fora del
context taurí, es defensarà
la tradició de les festes
amb bous, però també es
defensarà la diversitat i la
convivència entre persones
de diferents opinions,
sobretot les divergents pel
que respecta a la festivitat
taurina ebrenca. "Fem una
crida al respecte per les
nostres tradicions i per la
convivència plural i diversa
dins de la comarca del
Montsià", ha apuntat
Navarro. 
Sense mesures però amb
molta conscienciació
Els alcaldes han rebutjar

establir mesures concretes
que ajudin a evitar els
enfrontaments que s'han
viscut a Aldover i al Mas
de Barberans, on es va
arribar a l'agressió física de
dues animalistes. Com ja
ha proposat la delegació
del Govern a les Terres de
l'Ebre, s'aposta per fer reu-
nions a cada municipi amb
les comissions i les penyes
als quals se'ls demanarà un
sobreesforç per mirar d'e-
vitar que es repeteixin
aquestes situacions. "Ells
són els grans conductors
de les festes i se'ls dema-
narà un esforç encara més
gran del que es fa, per
estar pendents d'allò que
passa en el marc de les fes-
tes. Hem de ser conscients
però que no són superho-
mes i no podem pretendre
que arribin en segons si hi
ha un conflicte.

Reunions amb
els municipis

que organitzen
actes taurins
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Demà dissabte 7 de maig
Amposta tindrà lloc el
TEDxAmposta 2016, un
esdeveniment que pretén
crear una xarxa de talent
territorial i impulsar la
innovació com a manera
de millorar el futur de les
Terres de l’Ebre. “Estem
convençuts que si connec-
tem les persones adequa-
des el creixement del terri-
tori està garantit”, explica
Joan Estellé, llicenciatari

del TEDxAmposta i mem-
bre del comitè organitza-
dor. La filosofia TED és la
de divulgar idees que
mereixen ser conegudes
pel conjunt de la societat
com una manera de fer-la
créixer i avançar. I un any
més algunes d’aquestes
idees es divulgaran a
Amposta dins el marc del
TEDxAmposta que tindrà
lloc a l’auditori de la Lira
Ampostina dissabte la

tarda i que comptarà amb
la presència de Belén
Vilorio, TDX ambassador a
l’Estat espanyol.
La principal novetat d’en-
guany és que
TEDxAmposta ha aconse-
guit una llicència superior
a la que tenia les passades
edicions, això fa que per
primera vegada no hagi
de limitar l’aforament del
públic a 100 places com
els anys anteriors. De fet,

de moment, hi ha més de
200 entrades venudes i
l’organització veu proba-
ble haver de tancar la
venda abans de dissabte si
continuen venent-se al
mateix ritme.
Dotze speakers intervin-
dran en aquesta tercera
edició TED a Amposta,
persones que destaquen
en el camp professional i
social, i entre els quals hi
ha pensadors, artistes,

científics, artistes, coach o
responsables d’entitats
socials, nacionals o inter-
nacionals. 
En clau ebrenca, destacar
la presència de Juanjo
Rovira, de Bítem, director
del torneig de futbol base
més prestigiós del món, el
Mediterranean International
Cup (MIC);  
El TEDxAmposta arran-
carà a les 4 de la tarda. 

Tot a punt per al TEDxAmposta 2016 que tindrà lloc demà dissabte
a la Lira amb més del doble d’entrades venudes que el 2015

12 speakers intervindran, entre ells el bitemenc Juanjo Rovira, director del torneig de futbol base més prestigiós del món, el MIC

El govern espanyol requereix informació a l'Ajuntament de Tortosa
sobre la consulta del monument franquista

La subdelegació a Tarragona reclama còpia de l'expedient, amb els dos decrets, i un informe que justifiqui el seu caràcter "sectorial"

La subdelegació del
govern espanyol a
Tarragona ha fet arribar
un requeriment a
l'Ajuntament de Tortosa
sobre la convocatòria de
la consulta del monument
franquista de la batalla de
l'Ebre, prevista pel proper
28 de maig. Segons la
petició, a la qual ha tingut
accés l'ACN, la subdele-
gació reclama còpia de
l'expedient de la consulta,
concretament, dels
decrets d'alcaldia del 25 i
26 d'abril, que aprovaven
la convocatòria i el seu
reglament, així com un
informe que justifiqui el
caràcter "sectorial" de la
mateixa. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, reitera
que la consulta no és

"referendària" i que l'únic
que vol el consistori és
conèixer l'opinió dels ciu-
tadans sobre un monu-
ment que hi ha al terme
municipal per promoure
una acció posterior. Bel ha
volgut transmetre un mis-
satge de tranquil·litat i
confia que sigui "una
mera formalitat que no
tingui més transcendèn-
cia", però ha alertat que
alguns dels darrers reque-
riments que ha rebut
l'Ajuntament han acabat
als jutjats.

Plataforma
Amb l'objectiu d'aglutinar
els tortosins i tortosines
que defensen mantenir el
monument a la Batalla de
l’Ebre, i amb el suport ini-

cial de gairebé 600 perso-
nes a les xarxes socials, es
va constituir, el passat
divendres, la plataforma
Tortosins pel Monument.
El grup, que presideix
Jaume Solé, aglutina en
l'òrgan gestor, persones
de diferents perfils polí-
tics, des del PP a ERC o el
PACMA. Tortosins pel
Monument farà campan-
ya activa per l'opció de la
consulta del 28 de maig
que advoca "mantenir-lo,
reinterpretar-lo i contex-
tualitzar-lo". "Volem que
qualsevol persona inde-
pendentment de la seua
ideologia, raça, religió,
condició sexual i pro-
cedència geogràfica es
pugui sumar a aquest
opció perquè transcendeix

partits polítics", ha defen-
sat Solé. "No volem que
es fanatitzi com estan fent
alguns", ha afegit el presi-
dent de la plataforma.

Òmnium
Per acabar, informar que
Òmnium Cultural ha deci-
dit pronunciar-se davant
la convocatòria d'una
consulta popular sobre el
futur del monument fran-
quista a la batalla de
l'Ebre. En un comunicat
fet públic aquest dime-
cres, l'entitat considera
"innecessària" la convo-
catòria d'una consulta
que formula una pregunta
que "trenca" el consens
social i polític i "frivolitza"
el franquisme. 
Foto: Sergi Queral.

EN UN MINUT

*FINS AVUI DIVENDRES 6
DE MAIG es pot consultar
la llista de les persones cri-
dades a participar en la
consulta popular del 28 de
maig, i formular les recla-
macions oportunes si s’es-
cau. Les dades estan dispo-
nibles al Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC), També
informar que amb l’objec-
tiu de facilitar la localització
de les meses de votació,
s’ha incorporat una aplica-
ció al web:
w w w . t o r t o s a . c a t
(http://www2.tortosa.cat/
consulta-ciutadania/) des
d’on es pot obtenir quin és
el punt de votació intro-
duïnt el DNI/NIF, passaport
o targeta de residència.
* ERC DE TORTOSA reno-
varà la presidència local i el
grup municipal per la
renúncia d'un regidor:
Marc Puigdomènech
anuncia que renuncia a
l'acta de càrrec electe per
"motius professionals”.
Tant l'alcalde, Ferran Bel,
com el portaveu del grup
municipal d'ERC, Josep
Felip Monclús, han agraït el
treball fet durant aquests
mesos com a regidor del
consistori. Coincideix
aquest fet en el moment
què CiU i ERC han anun-
ciat que obrien "converses
formals" per explorar l'en-
trada dels republicans al
govern. 
*EXPOEBRE tanca la seva
72a edició i premia
Ebredrone (34è Concurs de
novetats de productes) i
Gubiana dels Ports (accès-
sit per al millor producte).
El premi al millor estand se
l'ha emportat 26 Moments
Wedding Planners. 
La fira ha superat el handi-
cap del calendari, que amb
el Primer de Maig en diu-
menge ha restat un dia
d'esdeveniment.
*RECAPTE D’ALIMENTS:
en les properes setmanes
es produiran noves iniciati-
ves solidàries destinades a
recollir aliments per a les
famílies més necessitades
del municipi, i les entitats
organitzadores (Càritas,
Creu Roja, Reial
Arxiconfraria de la M. de
Déu de la Cinta, Banc
d'Aliments, Ajuntament de
Tortosa,...) han començat
una campanya per mobilit-
zar la ciutadania amb un
doble objectiu, fomentar la
donació i aconseguir el
nombre de voluntaris
mínim (vora 600) per
garantir l'operatiu.

Més notícies

Neix Tortosins pel
Monument, ‘per

defensar
mantenir-lo’

El passat divendres 29 d’a-
bril la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Dolors Bassa, va inaugurar
el centre de dia de l’Aldea,
aprofitant la seva visita ins-
titucional per les Terres de
l’Ebre (imatge de la foto).
La consellera va visitar les
diferents instal·lacions del
centre de la mà de la direc-
tora general de L’Onada
Serveis –empresa gestora
del centre–, Cinta Pascual, i
de l’alcalde del municipi,
Daniel Andreu, i va poder

conèixer les activitats i ser-
veis de que disposa, així
com saludar als usuaris.
Bassa va manifestar el
caràcter únic d’aquesta
inauguració, pel propòsit
del Govern de deixar de
treballar en la construcció
de nous equipaments i con-
centrar esforços en treballar
per cobrir les necessitats de
persones, i va ressaltar la
importància d’aquests tipus
de centres pel seu paper
actiu i socialitzador en la
vida de les persones grans.

L’alcalde de l’Aldea, per la
seva banda, es va mostrar
molt satisfet i amb la sensa-
ció del “deure complit”
amb la gent gran del muni-
cipi perquè ja disposa “d’un
servei de qualitat a l’alçada
de la demanda”, però va
incidir en la necessitat de
l’adjudicació de places con-
certades, que ja venien en
les planificacions inicials del
projecte, i sobre les quals
recau “la sostenibilitat
econòmica del centre”, va
matissar.

Aquesta mateixa demanda
també va ser expressada
per la directora de L’Onada,
mostrant-se a l’espera del 

pla de xoc del Govern que 
pugui atorgar la tan desitja-
da demanda.

La consellera Dolors Bassa inaugura el centre de dia de l’Aldea
L’equipament disposa de 30 places i diferents serveis i activitats 
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*FINS A 38 EMPRESES
D'AMPOSTA i del territo-
ri participen o han parti-
cipat al programa "Fem
Ocupació per a Joves",
que promou l'ocupació
de joves, d'entre 18 i 29
anys aturats, inscrits a
l'Oficina de Treball com a
demandants d'ocupació
(DONO) i al registre de
la Garantia Juvenil, amb
estudis d'ESO, CFGM o
Batxillerat. L'Ajuntament
valora molt positivament
l'acollida que està tenint
entre les empreses
d'Amposta i del territori.
"Per a l'edició d'aquest
any, l'objectiu és la
col·locació de 20 joves
d'aquestes característi-
ques. D'aquests 20 joves,
actualment es troben 13
en contracte, repartits
entre vuit empreses i
l ' A j u n t a m e n t
d'Amposta", assenyala
l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, qui també
és responsable de la regi-
doria d'Empresa i
Promoció econòmica.

Més
notícies

Una vuitantena de para-
des d'artesania, queviures
i mestres artesans; dotze
tavernes, espectacles de
carrer i d'interior que
estrenen guions i milers
de persones abillades amb
les vestimentes típiques
de principis de segle XX.
Són les credencials de la
Festa del Mercat a la
Plaça, d'Amposta, que
enguany arriba a la vuite-
na edició. Una edició que,
en la seua presentació,
segons ha destacat l'alcal-
de d'Amposta, Adam
Tomàs, "creix en nombre
de participants pel que fa
al mercat i a les tavernes i
aposta per millorar la qua-
litat de l'oferta i els espec-
tacles". Així, del 13 al 15
de maig, la capital del
Montsià es tornarà a sub-
mergir en la vida de prin-
cipis de segle passat, quan
la vila va ser declarada
ciutat. Va ser l'època en
què es va començar a

construir el Pont Penjant,
símbol de ciutat, i també
els temps en què la vida
social del municipi va crèi-
xer amb l'aparició de mol-
tes entitats com el CF
Amposta, la Lira
Ampostina (que celebra el
seu centenari aquest
2016) o la Unió

Filharmònica. El pregó -
que serà divendres 13 a la
tarda- anirà a càrrec
d'Anna Roca, més cone-
guda com Anita, esposa
de Lluís G. Pons, propieta-
ri d'aquest famós vaporet,
l'últim que va navegar per
l'Ebre i del que enguany
se celebra el centenari.

El dilluns 2 de maig es va signar el conveni de
col·laboració de l’Obra Social La Caixa, a càrrec
d’Ingrid Borràs, directora de l’Àrea de Negoci
d’Amposta, i Margarita Also, presidenta del Club
Esportiu l’Àngel –APASA al saló de plens de
l’Ajuntament d’Amposta amb l’assistència de
l’Alcalde i regidors del consistori.
En aquest conveni el Club Esportiu rep una subvenció
de 2.000€ per enguany per tal de promocionar l’es-
port i fomentar la integració de les persones amb dis-
capacitat Intel·lectual i les seves famílies mitjançant
l’esport.
En la signatura del conveni és un reconeixement per
part de l’Obra Social La Caixa a la tasca duta pel Club
Esportiu des del l’any 2000 promovent l’esport,
essent l’únic club esportiu a les Terres de l’Ebre per a
esportistes amb discapacitat Intel·lectual . 

La Festa del Mercat d’Amposta creix en

participants i "aposta per la qualitat"

Signatura de l'acord de
col·laboració entre APASA i

l'Obra Social ‘la Caixa’

Del 13 al 15 de maig
Subvenció de 2000 euros

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 28/04/2016, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar, relativa a la correcció d’a-
lineacions en diferents vials de la zona del Rocall (C/ Campanar, Terrés, carreró de la Bassa i Plaça de la Carta Pobla).

Simultàniament, se suspèn l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit objecte de modificació, és a dir, els carrers Campanar, Terrés, carreró
de la Bassa i Plaça de la Carta Pobla. La durada de la suspensió s’estableix fins la finalització de la tramitació de la modificació de referència, amb un màxim de 2 anys. De forma
simultània a aquest mateix tràmit d'informació pública, va acordar la sol·licitud d’informe als organismes que resultin afectats, per raó de les seves competències, i en els termes
que consten en l’expedient.

S’obre un període d'informació pública durant el període d’UN MES, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i/o en un dels diaris de premsa escrita de
més divulgació en l’àmbit municipal; amb exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i en la pàgina web de l’ajuntament d’Alcanar. Durant aquest període l'expedient que-
darà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar als Serveis Tècnics Municipals, en horari d’oficina (de dilluns a divendres, de 9.00h. a 14.00h.), a fi que es puguin
presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients. En cas que no s’hi formulin al·legacions ni reclamacions, aquest acord s’entendrà aprovat definitiva-
ment.

Alcanar, 5 de maig de 2016 L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR

Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A

Registre Entitats: 01430043

La Dirección General de
Protección Civil y
Emergencias que deprèn
del Ministerio del Interior,
ha atorgat una subvenció
a l'Ajuntament de
Gandesa de 21.500€ per
a la renovació i millora de
la instal·lació de megafo-
nia fixa a Gandesa.

AJUNTAMENT DE GANDESA

ANUNCI
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La Plataforma en Defensa de l'Ebre
anuncia que la manifestació a

Barcelona serà el 5 de juny
Demanen que participi tota la societat catalana i que
s'assumeixi la problemàtica com un "assumpte de país" Els Equips Bàsics d’Atenció

Social Primària (EBASP) del
Consell Comarcal del Baix
Ebre van realitzar el 2015
un total de 20.082 actua-
cions amb l'objectiu d'a-
tendre les necessitats
socials més immediates,
generals i bàsiques de per-
sones i famílies, i  contri-
buir a la prevenció de pro-
blemàtiques socials i a la
integració de persones en
situació de risc d’exclusió. 
L’EBASP està integrat
actualment per 13 treballa-
dores socials, cinc educa-
dores socials, dos auxiliars i
un coordinador. Aquest
equip presta el servei a tots
els municipis de la comarca
a excepció del de Tortosa, que per número d’habitants té serveis socials propis.
Segons la memòria anual presentada, el 2015 es van atendre 4.534 persones, de
les quals la majoria van ser de Deltebre (1.658), l’Ametlla de Mar (546), l’Aldea
(473), Roquetes (459) i Camarles (387). Pel que fa a les actuacions realitzades
també les encapçala Deltebre (7.916), seguit de l’Ametlla de Mar (3.244), l’Aldea
(2.126), Camarles (1.914) i Roquetes (1.353).
Una de les prestacions englobades dins l’EBASP és el Servei d’Ajuda a Domicili
(SAD), un suport social a persones o famílies amb dificultats de desenvolupament,
integració social o manca d’autonomia personal, que actualment és a càrrec de
30 treballadores familiars. El 2015 el SAD va comptabilitzar un total de 30.220
hores realitzades, distribuïdes majoritàriament a Deltebre (8.945), l’Ametlla de
Mar (5.689) i Roquetes (3.136) i Benifallet (2.126).
D’altra banda, l’any passat un total de 223 persones del Baix Ebre es van benefi-
ciar del servei de teleassistència, un servei d'atenció domiciliària que garanteix la
seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar
en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24
hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant res-
posta immediata a aquestes.

L’Ametlla de Mar va tornar a ser el cap de
setmana passat la capital de la tonyina roja
de la mediterrània. La població marinera va
celebrar la cinquena edició d’unes jornades
de la tonyina que enguany ha organitzat
íntegrament l’ajuntament. Els antics porxos
de la Confraria de pescadors van ser el cen-
tre neuràlgic d’una jornada marcada pel
bon temps i una bona afluència de públic.
Allí, la cuina japonesa va tornar a ser la pro-
tagonista amb degustacions de sashimi,
makis i niguiris. També, com a novetat
d’enguany, ho va ser la cuina pròpia dels
pescadors del municipi. A les Jornades van
ser-hi presents el cònsol general del Japó a
Barcelona i el secretari general d’afers exteriors de la Generalitat. Fins el 16 de maig,
13 restaurants serviran plats amb la tonyina roja com a protagonista. Tal com informa
el portal ebredigital.cat, s’hi sumen també 24 bars de la població amb la ruta de les
tapes. A l’Ametlla de Mar hi ha actualment les úniques 6 llicències de pesca de tonyi-
na roja de tota la mediterrània.

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha anunciat aquest dissabte que la nova
manifestació a Barcelona per rebutjar el Pla de conca serà el diumenge 5 de juny.
Segons ACN, en la primera assemblea general després de la gran mobilització del 7
de febrer, que va aplegar més de 50.000 persones vingudes d'arreu de Catalunya, la
PDE ha demanat la participació en la protesta dels ciutadans de les Terres de l'Ebre
però també de la resta de catalans. El portaveu de la PDE Manolo Tomàs ha admès
que "és un repte" però ha explicat que cal "demostrar la força ebrenca i assumir la
problemàtica com un assumpte de país". Durant l'assemblea, també han celebrat
que el Tribunal Suprem hagi admès a tràmit el recurs contenciós administratiu con-
tra el pla que va presentar la plataforma amb el suport de 21 administracions locals
del territori.
La voluntat de la PDE és que la mobilització mostri el rebuig de la societat al Pla de
conca abans de presentar a la Comissió Europea, també al juny, la queixa que estan
preparant de la mà de científics i tècnics de la Universitat Rovira i Virgili (URV). "És
important que abans que presentem la queixa en àmbit europeu es vegi una gran
manifestació ciutadana, tal com vam fer a Amposta, perquè es vegi que darrere una
queixa hi ha tota una societat civil", ha explicat Tomàs, que ha insistit a dir que cal
que "la societat catalana es bolqui" i rebi els ciutadans de les Terres de l'Ebre com
una "demostració de la força ebrenca". Foto: Facebook PDE.

Balanç dels Serveis Socials efectuats al
2015 pel Consell Comarcal del Baix Ebre

La tonyina roja i el Japó tornen a ser
protagonistes a l'Ametlla de Mar

El cap de setmana passat

“Es van fer més de 20.000 actuacions”

Els serveis comarcals de joventut, per mitjà de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià
Jove» ha organitzat per al proper 28 de maig, 4 i 11
de juny un curs d’intervenció especialitzada en
autisme, enfocat al desenvolupament i l’escolaritza-
ció. En aquesta ocasió, serà el municipi de Santa
Barbarà qui acollirà la formació a l’Hotel d’Entitats
de la vila. Aquest curs, d’una durada de 15 hores,
s’adreça especialment a professionals i persones
interessades en l’àmbit de la discapacitat, vetlladors,
educadors, estudiants de magisteri, monitors de
lleure... L’objectiu principal d’aquesta formació és
identificar l’autisme com un trastorn generalitzat del
desenvolupament i conèixer les característiques
fonamentals. La Fundació Pere Tarrés serà l’encarre-
gada de dotar als assistents de recursos i eines, així
com de pautes d’intervenció i d’actuació per facilitar la integració. Les inscripcions es
duran a terme des del 3 fins al 13 de maig a qualsevol Punt d’Informació Juvenil de
la comarca, el preu d’aquesta acció formativa és de 49,45 euros on s’obtindrà una cer-
tificació dels continguts assolits.

El Consell Comarcal del Montsià enceta una
formació especialitzada en autisme 

Els dies 28 de maig, 4 i 11 de juny, a Santa Bàrbara
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*EL CONSORCI MEMO-
RIAL DELS ESPAIS DE LA
BATALLA DE L'EBRE
(COMEBE) organitza el
concert de presentació del
disc Remors de la memò-
ria, que tindrà lloc demà
dissabte, 7 de maig, a les
set i mitja de la tarda, a
l'església del Poble Vell de
Corbera d'Ebre, a càrrec
de la Banda de Música de
Benissanet. L'accés és gra-
tuït.
* EL REGIDOR SERGI
FERNÁNDEZ ESTOPÀ ha
fet públic que deixa el
càrrec de regidor de
l'Ajuntament de Flix per
motius de salut. La renún-
cia s'oficialitzarà el proper
dia 12 de maig en el Ple
de l'Ajuntament.
* CENTENARS DE PER-
SONES van assistir diu-
menge a la romeria de
Sant Jeroni de Móra
d'Ebre, que té lloc anual-
ment el dia 1 de maig.
També diumenge, a
Gandesa, va tenir lloc la
romeria Fontcalda 2016. 

Més
notícies

La Banda Comarcal de la Terra Alta va oferir aquest dissabte un
concert al Casal Municipal de la Pobla de Massaluca, organitzat
pel Consell Comarcal de la Terra Alta. La banda va comptar amb
la col·laboració especial del guitarrista Max Sunyer, fill de la
Pobla, amb el qual va interpretar tres temes d'artistes com Chick
Korea i Carlos Santana. El director de la banda, Marc Subirats
Calero, va manifestar que la fusió entre la música de la banda
terraltina i la de la guitarra elèctrica de Max Sunyer ha estat
complicada perquè no existeixen arranjaments i perquè ha exi-
git als músics incorporar al seu repertori unes composicions com-
plexes. Per la seua banda, Max Sunyer, es va adreçar al públic
amb paraules emocionades per poder participar en un concert
tan especial, en el qual es va aplegar una formació musical composta per 35 músics de la Terra Alta. Max
Sunyer és considerat actualment un dels millors guitarristes de jazz del panorama musical català.  

La guitarra de Max Sunyer es fusiona 
amb la Banda Comarcal de la Terra Alta

Al Casal de la Pobla de Massaluca El proper diumenge 8 de maig, tindrà lloc, a
la Reserva Natural de Sebes, la XIV Festa de
les Cigonyes. Per tercer any consecutiu, el
dia anterior, dissabte 7 de maig, hi haurà
també a la Reserva la Cursa de les Cigonyes.
A més, però, aquest 2016 caldrà afegir-hi
dos activitats en altres dies previs: ahir dijous,
dia 5, un conte i taller per a infants; i avui
divendres, dia 6, una xerrada sobre running.
Aquesta tarda, a dos quarts de 8 i a la sala de
Ca Don Ventura, s'impartirà la xerrada "Iniciació al running.
Experiències personals", a càrrec de Pilar Rus (Borges Trail Team),
Campiona de Running Series de les Terres de l'Ebre; i Mireia Sosa (Club
Runners Tarragona), Campiona de Catalunya de Marató. Totes aques-
tes activitats han estat organitzades pel Grup de Natura Freixe i la
Reserva Natural de Sebes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Flix.

XIV Festa de les Cigonyes
Diumenge, a Flix

La directora general de
Joventut, Marta Vilalta,
juntament amb la directora
territorial de Treball, Afers
Socials i Famílies, Rosanna
Fatsini, ha presentat
aquest dimecres (imatge
de la foto). la nova coordi-
nadora territorial de
Joventut, Norma Pujol,
després que aquest 2 de
maig va prendre possessió
oficialment del càrrec. La
directora general de

Joventut ha destacat que
Norma Pujol és “jove,
sobradament preparada,
com la majoria de joves del
nostre país, i pot assumir
aquest repte i responsabili-
tat amb les màximes
garanties. A més és dona,
la qual cosa demostra que
la igualtat efectiva nosal-
tres la practiquem, malgrat
tots els tribunals constitu-
cionals”. La flixanca
Norma Pujol ha explicat

que afronta el nou càrrec
“il·lusionada i encoratjada
a emprendre amb compro-
mís i responsabilitat aquest
repte professionals i perso-
nal” i ha destacat que un
dels principals objectius és
“treballar perquè el jovent
de les Terres de l’Ebre tin-
guem les oportunitats per
poder arrelar a casa nostra
i minimitzar la emigració
cap a les gran ciutats i cap
a Europa”.

Norma Pujol i Farré, nova
coordinadora territorial de Joventut
Natural de Flix, és diplomada en Magisteri d’Educació Musical

La Policia Local
de Móra d’Ebre
i la Guàrdia
Civil van des-
mantellar el
divendres pas-
sat un punt de
venda de dro-
gues al carrer
del Dr. Borràs a
la capital de la
Ribera d’Ebre,
segons publica el ‘Diari de Tarragona’. 
Els agents dels cossos policials es van coordinar per
entrar a l’habitatge a primera hora del matí. En aquest
pis hi havia sospites i força indicis que allí es venia
algun tipus de droga en petites quantitats. Durant l’es-
corcoll dels agents es van trobar més de 500 amfeta-
mines en un racó de la cuina i gran quantitat de diners
en efectiu, que sumaven prop de 15.000 euros. Els bit-
llets, de diversos valors, estaven guardats en una habi-
tació de la casa. 
Els agents de la benemèrita van detenir la parella, que
vivia en aquest pis. Es tracta de Carmen C. A, de 49
anys, i de Miguel G. C., de 48 anys. El mateix diven-
dres a la tarda, la dona va ser posada en llibertat des-
prés de ser interrogada. La seva parella va passar pel
jutjat de guàrdia, que va decretar la llibertat amb
càrrecs. Foto: Guàrdia Civil/Diari de Tarragona. 

Desmantellat un punt de venda
de drogues a Móra d’Ebre

Entre la Guàrdia Civil i la Policia Local
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EN UN MINUT

* LA MOSTRA D'OFICIS
D'ASCÓ coincideix, des
de fa quatre anys, amb
la mostra intercomarcal
de Tastavins. Dos pro-
postes que han protago-
nitzat els actes del cap
de setmana passat a la
Ribera d'Ebre. Els orga-
nitzadors destaquen
l'augment de visitants
en l'edició d'enguany i
ho han volgut relacionar
amb l'augment d'expo-
sitors presents a les dos
mostres.
* EL CENTRE DE RECUR-
SOS PEDAGÒGICS DEL
DEPARTAMENT D’EN-
SENYAMENT DE LES
TERRES DE L’EBRE, amb
el patrocini de la
Diputació de Tarragona i
la col·laboració de la
Caixa i l’Ajuntament de
Tortosa, han programat
del 3 al 12 de maig la 32a
Mostra de Teatre Escolar
del Baix Ebre. En aquesta
edició hi participen 21
centres d’Educació
Infantil, Primària, Especial
i Secundària, amb un
total de 474 actors i 50
professors. 

*L’ALDEA: l’ajuntament
convoca a tota la pobla-
ció a una reunió informa-
tiva avui divendres 6 de
maig a les 20.45 h al Saló
de Plens, per parlar de la
problemàtica sorgida
envers la festa dels bous.
Així mateix, s’informa
que avui divendres també
es farà la projecció del
documental PROU! a
càrrec del Moviment
Transversal per la gratuïtat
de l’AP-7. Despres del
comuntental tindrà lloc la
projecció del curt La
noche de Laura.
Finalment dir que del 14
al 16 de maig  tindran lloc
les festes en honor de la
Mare de Déu de l’Aldea,
amb nombrosos actes. 

Més
notícies

EVA ORTIZ, DELEGADA DE LLIGA CONTRA
EL CÀNCER A L’ALDEA

La delegació de l’Aldea de la Lliga Contra
el Càncer renova la seva junta i nomena
Eva Ortiz com la seva delegada, en subs-
titució de Juan Pedro Linares que ha
estat responsable de la delegació durant
10 anys. El nomenament va realitzar-se
durant la Diada del Voluntariat de la Lliga
Contra el Càncer a la Pineda. 
La delegació va donar-se a conèixer en la
passada edició de la Fira de l’Arròs i el
Comerç de l’Aldea on van comptar amb
un estand. 

La regidoria de Festes i Turisme de l'Ajuntament de
Roquetes ha organitzat per als tres darrers dissabtes del
mes de maig, la Primera Mostra “Roquetes Jazz Beer &
Food Trucks”, una combinació de música, cervesa i
menjar ràpid. El regidor de Festes i Turisme, Joan
Salvatella, ha explicat que “l'objectiu d'aquesta mostra
és dinamitzar i promoure activitats lúdiques i festives
que atraguin a tot tipus de públic, per això cada dissab-
te la mostra es farà en un emplaçament diferent de la
ciutat” amb una proposta on hi haurà “actuacions musi-
cals de Jazz, de caràcter més comercial, amb entrada
gratuïta i envoltades per diferents camionetes que ofe-
riran servei de cuina sobre rodes”'.
“Roquetes Jazz Beer & Food Trucks” se celebrarà els tres
darrers dissabtes del mes de maig a partir de les 9 del
vespre i a les 10 de la nit començaran les actuacions
musicals.
Els grups que actuaran són, “Four O'clock” el dia 14 a
l'Hort de Cruells, “MDQ Trio” el 21 al Passeig Ramon
Bosch i Rosell i “HM Acoustic Jazz” el dia 28 a la Placeta
del Pou.

Primera Mostra “Roquetes Jazz Beer & Food
Trucks”, música, cervesa i menjar ràpid

Tot i que està en funcionament des de principis
d'any, aquest dimecres s'ha presentat el nou Centre
Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre, amb seu
a Roquetes. Només hi ha vuit programes similars
més a Catalunya. L'ebrenc està gestionat per la
Fundació Privada Gentis, entitat que forma part del
Grup Plataforma Educativa. Es tracta d'un progra-
ma de Garantia Juvenil per atendre joves, que
tenen entre 16 a 24 anys, i que passen per dificul-
tats a l'hora d'enfrontar-se al seu projecte vital i
sobretot professional. Són nois i noies que ja no
estudien, que no volen continuar amb els seus estu-
dis o tenen dificultats per accedir a una feina. Amb
una metodologia i atenció personalitzada als joves i
a les seves famílies, es treballa a partir dels seus
interessos i capacitats per trobar-los una sortida professional. Segons ACN, ja hi ha 90
joves atesos però el programa requereix atendre'n, com a mínim, 135.
L'accés al Centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre és gratuït i neix de la cartera
de serveis del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a través del finançament del Fons
Social Europeu (FSE). Actualment han accedit al programa un total de 90 joves distribuïts
en grups a Amposta (2 grups), Roquetes, Santa Bàrbara, Alcanar i Deltebre. Aviat s'ini-
ciaran altres grup de joves a Tortosa, Sant Carles de la Ràpita i la Sénia i es treballa també
a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Noves Oportunitats es presenta com una alternativa que
no solapa cap programa destinat als joves en matèria de formació ocupacional dels quals
ja estan implantats al territori. La clausura de l'acte l'ha feta la directora del SOC, Mercè
Garau (a la foto) que ha felicitat l'entitat Gentis i les administracions participants "per la
capacitat d'executar projectes amb aquesta visió de territori, apropant els serveis als cen-
tres on hi ha demanda per millorar mancances estructurals de mobilitat vostre".

L’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar aquest dilluns a la
nit en la sessió ordinària del ple municipal corresponent
al mes de maig, la declaració de 52 oliveres com a
arbres d’interès local i la sol.licitud de declaració d’ar-
bres monumentals al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta d’una iniciativa pionera arreu del
país, impulsada amb l’objectiu de «protegir el nostre
patrimoni natural i històric més preuat» segons parau-
les de l’Alcaldessa, Núria Ventura, que s’ha mostrat
especialment satisfeta de l’acord assolit. «És un pas més
per valoritzar el nostre paisatge i els productes de la
nostra terra, a la vegada que és un reconeixement a
tantes i tantes generacions de famílies pageses que han
fet possible que puguem disfrutar d’aquests monu-
ments segles després d’haver-los plantat»

“Un programa que dóna suport per
trobar una sortida professional”

52 oliveres mil.lenàries,
arbres d’interès local

El Centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre ja treballa, a Roquetes

A Ulldecona
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CRAC de la setmana:

Carlos Hernández de Miguel
és periodista i expert en
comunicació empresarial i
política. Va iniciar la seva
carrera professional a
Antena3 Televisió com a cro-
nista parlamentari al
Congrés dels Diputats.
Posteriorment va exercir de
corresponsal de guerra en
diversos conflictes interna-
cionals com Kosovo,
Palestina, Afganistan o
l'Iraq, ell i altres companys
van treure a José Couso de
l'hotel Palestina de Bagdad,
on res se li va poder fer per
salvar-li la vida.
Premi Víctor de la Serna al
millor periodista de l'any
2003, Premi Ortega i Gasset
de periodisme concedit als
enviats especials a l'Iraq com
a millor cobertura informati-
va de l'any 2003. La seva
tasca de reporter l'ha portat a
escriure un llibre impressio-
nant i apassionant sobre els
més de nou mil republicans
espanyols que van ser fets
presoners a França per les
tropes alemanyes i traslla-
dats als camps nazis d'exter-
mini, i on la majoria van per-
dre la vida en aquells camps
de la mort. El passat dissab-
te 30 d'abril el va presentar a
la Sala Polivalent de la
Biblioteca Trinitari Fabregat
d'Alcanar, en un acte en
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. El
seu llibre es diu «Los últimos
españoles de Mauthausen.
Més Ebre: Com et va sorgir
la idea d'escriure aquest lli-
bre?
Carlos Hernández : Tot va
començar com escriure una
història per a mi mateix. Un
oncle meu, Antonio
Hernández, que era com un
iaio per a mi, donat que els
meus dos iaios havien mort
molt joves, venia a Madrid els
estius a passar les vacances a
casa. Ell vivia a França, jo era
molt jove però veia alguna
cosa en ell diferent i especial,
no sabia el què..., era com
una llum especial, em trans-
metia valors i amor per la cul-
tura, que com ja et pots ima-
ginar, en aquells temps i en
un barri obrer de Madrid, no
era habitual i això se'm va
quedar gravat. Quan va
morir, l'any1992, va ser quan
em vaig assabentar que havia
estat anys en un lloc anome-

nat, Mauthausen i em vaig
adonar que havia perdut l'o-
portunitat de poder conèixer
la seua història i preguntar-li
en primera persona tot el que
va viure i com va aconseguir
sobreviure. Ell era el presoner
núm. 4.443 del camp de
concentració de Mauthausen
i fa quatre anys em vaig
posar a investigar per a saber
la seua història. En un princi-
pi era per a mi i la meua famí-
lia, però a poc a poc, em vaig
endinsar en la història i el
món de la deportació, i al
mateix temps m’ indignava,
que com a periodista,  no
tenia ni idea de tot el que va
passar en aquella època, per
això vaig decidir saber-ho i
contar-ho. Arran d'investigar
la vida del meu oncle, vaig
conèixer desenes d'històries
d'altres presoners que com
ell, van passar per
Mauthausen i altres camps
nazis. Em vaig submergir en
les seues vivències, vaig trac-
tar d'apropar-me al seu pati-
ment i vaig descobrir la seua
grandesa, el seu increïble
compromís polític i la seua
solidaritat amb els seus com-
panys de captiveri.
ME: En ell teu llibre «Los
últimos españoles de
Mauthausen» (Edicions B)
deixes clar qui van ser els
culpables, escrius que "mai
es repetirà prou que van ser
deportats i exterminats per
ordre de Franco" i a més
aportes proves concretes de
que Franco i el seu cunyat
Serrano Suñer van demanar
a Hitler que exterminés els
demòcrates espanyols.
Sembla que el Règim fran-
quista va arribar, directa-
ment, a decidir qui havia de
morir i qui podia viure en els
camps, i que Hitler va fer la
feina bruta a Franco, és així?
CH: Efectivament, fins ara
sempre s'havia dit que
Franco va ser un còmplice
passiu en la deportació dels
espanyols als camps de con-
centració nazis, però jo ara,
dic i demostro amb proves
documentals que Franco va
ser el principal responsable i
l'instigador de tot. El dictador
i el seu règim tenien una rela-
ció estreta i privilegiada amb
el Reich i la van aprofitar per
eliminar als «rojos peligro-
sos» que havien estat captu-
rats per l'exèrcit alemany
durant la invasió de França.
Hitler mai hauria deportat a
un sol ciutadà espanyol sense

consultar-ho abans amb
Franco, era molt lleial amb els
seus aliats. El Règim franquis-
ta va parlar amb la cúpula
nazi i li va demanar que
enviés als republicans als
camps de concentració per-
què morissin, i a més a més,
el règim franquista va arribar
directament a decidir qui
havia de morir i qui podia
viure en els camps, i dic això
perquè està demostrat docu-
mentalment. Una prova més
que Franco coneixia perfec-
tament la situació d'aquells
espanyols que estaven tan-
cats entre els filats i que
només va salvar a qui consi-
derava recuperable per al seu
règim.
ME: Sembla que la policia
política de Hitler i les forces
de seguretat franquistes
estaven perfectament coor-
dinades, no?
CH: Des del dia 31 de juliol
de l’any 1938, la policia fran-
quista i la Gestapo tenien
subscrit un protocol d'actua-
ció conjunta que agilitzava
els processos d'extradició i
l'intercanvi d'informació
sobre els seus comuns ene-
mics. En 1939 i 1940 els
governs alemany i espanyol
van intercanviar corres-
pondència en la qual es
reflectia l'interès de les auto-
ritats franquistes per capturar
els líders republicans exiliats
en la França ocupada. En
telegrames i cartes, Madrid
es "desentiende" de la sort
que pugui córrer la resta d'es-
panyols que romanien refu-

giats en territori francès.
L'ordre que va dictar el Reich
per enviar als presoners
espanyols als camps de con-
centració va ser signada el
mateix dia en què el llavors
ministre de la Governació de
Franco, Ramón Serrano
Suñer, cunyat de Carmen
Polo, la dona de Franco, visi-
tava Berlín. Existeixen docu-
ments que demostren que el
Govern alemany informava
puntualment a Madrid dels
seus plans per deportar els
espanyols exiliats que havien
estat capturats per la
Wehrmacht durant la invasió
de França. La Dictadura va
tenir informació i capacitat de
decisió sobre el destí dels pre-
soners espanyols.
ME: Més de nou mil perso-
nes, entre homes, dones i
també nens amb nacionalitat
espanyola als camps nazis
d'extermini i no només en el
complex de Mauthausen -
Gussen, sinó a Dachau,
Buchenwald, Sachsenhausen,
Treblinka i més. En el llibre
reculls els relats en primera
persona dels supervivents,
combinant entrevistes, testi-
monis i informes de qui va
sobreviure a l'infern nazi. A
quants supervivents has
pogut entrevistar i quin ha
estat el relat que més t’ha
impressionat??
CH:Així ha estat. He tingut la
sort de poder conèixer i
entrevistar encara a divuit
supervivents, homes i dones,
ja d'avançada edat. He escol-
tat els seus testimonis i també

els he vist plorar i he comple-
tat aquests testimonis amb
escrits i notes de molts fami-
liars i amb una àmplia consul-
ta bibliogràfica i d'arxius ofi-
cials. Els periodistes tendim a
ocupar-nos d'explicar la reali-
tat que anem descobrint i
que coneixem directament i
en aquest cas, he considerat
necessari aportar una visió de
conjunt. En els últims anys hi
ha hagut moltes persones
que s'han posat en contacte
amb les associacions
d'Amical a França i a Espanya
per aportar dades. Avui
podem dir que hi va haver
més de nou mil persones,
homes, dones i també nens
amb nacionalitat espanyola
als camps nazis d'extermini. 
Cada història em va impres-
sionar. Jo crec que una de les
pitjors tortures és la destruc-
ció de la pròpia vida. Fixa't
que molts alliberats no van
poder resistir els malsons i el
sentiment de culpa d'haver
sortit vius mentre els seus
familiars, fills, pares, ger-
mans, cosins, amics, com-
panys van morir d'una
manera atroç, la majoria de
fam i malaltia. Alguns, temps
després de l'alliberament, es
van acabar suïcidant. Tots em
diuen que encara, setanta
anys després, pateixen mal-
sons.
ME: Avui estem a la
Biblioteca Trinitari Fabregat
d'Alcanar, en un acte en
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 a
l'edat de noranta-dos anys i
que era l'últim dels deportats
de les Terres de l'Ebre. L'any
passat, Neus Català, priorati-
na que va sobreviure al camp
de concentració de
Ravensbrück, va rebre la
Medalla d'Or de la
Generalitat amb motiu dels
cent anys del seu naixement
i en reconeixement de la
seua lluita. En altres països

europeus són herois, han
estat condecorats, han rebut
la Legió d'Honor, però sem-
bla que l'Estat espanyol els
ha ignorat completament o
et consta que en aquests
anys de democràcia hi hagi
hagut algun gest per part de
l'Estat per a reconèixer a les
víctimes?
CH: Sí, som una anomalia
democràtica. En cap país
d'Europa ha passat. Aquí es
segueixen tenint símbols fei-
xistes pels carrers i tota
aquesta gent que va patir per
la llibertat, primer a Espanya i
després per Europa, no tenen
cap reconeixement. Ho he dit
i ho torno a dir, som una ano-
malia democràtica.
ME: Montserrat Roig i el seu
llibre "Els catalans als camps
nazis"
CH: És una obra de referència
que no perd valor amb el pas
dels anys. És un dels millors
llibres que s'ha escrit fins ara i
a més està escrit en plena
transició. Jo el cito unes
quantes vegades al meu llibre
perquè penso que el lector ha
de tenir tota la informació
sobre aquest tema. De fet,
Montserrat Roig, va ser, jo
crec, l'única persona que li va
preguntar directament a
Serrano Suñer si ell, quan va
viatjar a Berlín, tenia coneixe-
ment dels espanyols que
estaven en els camps nazis, la
seva resposta va ser «algú em
va comentar "algo" quan
estava dalt de l'avió». Ella el
va deixar en evidència, era
una mentida i hauria estat
millor dir que no sabia res.
ME: Que significa per a tu el
27 de gener?
CH: Bé, és el dia de la com-
memoració de l'Holocaust i
es recorda mundialment a les
víctimes dels camps de con-
centració dels nazis, especial-
ment a les víctimes jueves. La
meva opinió és que nosaltres
hauríem de tenir el nostre 5
de maig, que és el dia que
s'allibera a Mauthausen el
camp dels nostres presoners.

Isabel Carrasco

Carlos Hernández de Miguel
SOM UNA ANOMALIA DEMOCRÀTICA

Acte en homenatge a Juan Bta. Nos Fibla a la Biblioteca
Trinitari Fabregat d'Alcanar. Foto: Ramón Esteller
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La Societat Catalana de Pediatria es reuneix a Tortosa
Els dies 6 i 7 de maig 

Amb aquesta gran festa, el barri de Sant
Llàtzer de Tortosa, donarà el tret de sorti-
da a les seves festes majors del 27 a 31 de
Juliol. Serà el dijous 28 de Juliol quan es
realitzarà aquest gran concert a càrrec de
la mítica banda Los Diablos, un grup que
marcà una època a partir dels anys 70
quan va arribar a ser nominada "canción
del verano" durant 5 anys amb temes
com Un Rayo de sol, Oh Oh July,
Acalorado...entre moltes altres. Una hora
abans, al voltant de les 22:30 obriran el
concert els Joves de Nada Que Decir, grup
Valencià amb 3 discs al carrer, autors de 2
gires estiuenques amb 40 Principales i

multitudinaris concerts entre el public més
juvenil. La festa acabarà amb Albert Malla
i la seva Festa Cocodrilo Club i s'allargarà
fins ben entrada la matinada. Serà
moment en què es repassaran tots els
èxits musicals des dels anys 60 fins a l'ac-
tualitat. Les entrades tindran un preu de
10 € si es compren anticipades o 12 € si
ho fas a taquilla. 
Tot plegat començarà a partir de les
22:30 h al Parc dels Països Catalans de
Sant Llàtzer. Per més informació podeu
visitar el Facebook de Associació de Veïns
de Sant Llàtzer.

Los Diablos, Nada Que Decir i Albert
Malla, a les Festes de Sant Llàtzer2016

El 28 de juliol

Més Ebre, finalista a la Millor Portada
Nit de les Revistes i la Premsa en Català

La portada especial del número
794 de Més Ebre, dedicada a les
festes de Nadal i amb una il·lus-
tració d’Ignasi Blanch, ha quedat
entre les tres finalistes al premi
“Millor Portada” de la Nit de les
Revistes i la Premsa en Català,
l’acte institucional anual de les
publicacions en català organitzat
per la Federació d’Associacions
d’Editors de Premsa, Revistes i
Mitjans Digitals.
Mig miler de capçaleres en llen-
gua catalana van estar represen-
tades en una gala celebrada
aquest dimecres a la nit a l’Espai
Endesa de Barcelona, que va
aplegar a editors, periodistes i
representants polítics i de la
societat civil.
Es van entregar diversos premis i
reconeiments a alguns dels mit-
jans presents, entre els quals
estava Més Ebre, que optava a
emportar-se el guardó a la millor
portada de 2015 en la categoria

de premsa, junt amb la capçale-
ra mensual lleidatana Se7 i el
diari ARA, qui finalment se’n va
emportar el premi amb una por-
tada dedicada a l’atemptat con-
tra el setmanari satíric Charlie
Hebdo, i que recentment acaba
de ser reconeguda també amb
un premi europeu. 
La Nit va servir per posar en
relleu l’important paper que té el
català en la producció i transmis-
sió d’informació, la qualitat i
varietat de les publicacions que
s’editen a Catalunya, País
Valencià i les Illes Balears, i
també per reinvidicar el paper
dels mitjans de comunicació com
a agents crítics de la realitat i els
reptes d’adaptació als nous
entorns digitals.
Els reconeixements especials de
la nit van ser per Joana Biarnés,
pionera del fotoperiodisme a
Espanya, i per les plataformes en
defensa del català a les escoles. 

El passat diumenge, la 72a fira Expoebre acollia un any més el tradicional acte d'hissada de la
bandera de la Creu Roja, en el marc del Dia de les Terres de l'Ebre, refermant el seu compro-
mís solidari amb les persones, recordant la tasca humanitària duta a terme per l'organització i
agraint al director de l'Institut Despuig, Josep Ramon Subirats, el xec lliurat al president de Creu
Roja Tortosa, resultat de la campanya d'activitats solidàries promoguda per la comunitat edu-
cativa del centre. 

Creu Roja: pau, tranquilitat i refugi 
per a milers de persones

‘Compromís solidari’

El Campus de les Terres de l’Ebre de la URV
de Tortosa acull avui i demà la XXII reunió
anual de la Societat Catalana de Pediatria,
on es reuniran més de 200 pediatres, infer-
mers i cirurgians infantils de tota Catalunya
en diferents activitats formatives amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer la tasca dels
pediatres i reafirmar el col·lectiu com a
garant de l’atenció infantil.
S’han preparat diversos tallers destinats a

nens i famílies, entre ells, un taller de suport
vital bàsic (SVB) en el qual 40 pediatres, ins-
tructors de reanimació cardiopulmonar
(RCP) ensenyaran a 275 alumnes de 6è de
primària les maniobres bàsiques de la RCP; i
un altre que es farà conjuntament amb
l’Associació de Nens Diabètics de les Terres
de l’Ebre i tractarà sobre la importància de la
dieta i l’exercici en el control de la diabetis
infantil.

Durant la Reunió també hi haurà diversos
simposis amb els darrers avenços en el món
de les vacunes i es presentaran més de 170
treballs científics inèdits que abasten tots els
àmbits de la pediatria.
A més de les activitats purament acadèmi-
ques, el comitè organitzador ha programat
una sèrie d’actes perquè els assistents cone-
guin part del patrimoni cultural i artístic de la
ciutat.
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El CF Catalònia celebra aquesta nit una assemblea extraordinà-
ria de socis. Serà a les 22 hores a l’EMD, Sala Jordi Brull. La junta
directiva actual, tal com va dir al seu dia, ho deixa al final de la
present temporada després d’haver efectuat una bona labor en
tots els àmbits, revertint la situació en la que estava el club. Ara
s’obre un període d’incertesa. Hi ha rumors que indiquen que po-
dria haver-hi una alternativa directiva, però, oficialment, segons
ha pogut saber Més Ebre, no hi ha res oficial i cap membre de la
directva actual té cap notificació. L’altra part de la rumorologia és
més pesimista i parla de que pot perillar el futur de l’entitat.
Caldrà esperar a la reunió i veure que passa en els propers dies.
En el capítol esportiu,  del primer equip, dir que diumenge va as-
solir un triomf capital, després de 8 jornades, a la Canonja (1-2),
gols de Toni i Pau. Ara està en zona de descens per compensació.
Demà un altre partit clau en la lluita, contra el Torreforta.  

El Catalònia celebra avui una
assemblea extraordinària de socis

3 PUNTS DE GRAN VALUA A LA CANONJA

La Cava va guanyar a l’Ampolla (0-2) i és cinquena. Les tres
victòries seguides l’han distanciat de la zona compromesa. L’Am-
polla, per la seua part, està fora del descens directe però immersa
en els descensos compensats. Segons Balta Capera, tècnic de
l’Ampolla, “vam intentar-ho i vam tenir opcions però a la segona
meitat ells van saber jugar força bé. Disposen d’un mig del camp
que és dels millors de la categoria”. Sergi Grau, de falta, i Fatsini,
arran un córner, van marcar. La nota negativa és la lesió de Jaime
que podria decidir deixar el futbol. 

Tercera victòria seguida de la Cava, 
al camp de l’Ampolla

ELS LOCALS FAN UN PAS ENRERA

L’Alcanar, en zona de descens, i en dinàmica negativa en les da-
rreres deu jornades, va sorpendre el líder Cambrils (0-0). Els cana-
reus, amb cadets a la convocatòria i un, Pau Fabregat, com a titu-
lar, fent una gran feina, van crèixer amb el minuts. Els del Baix
Camp, amb ansietat per l’obligació a guanyar, no van ser efectius
en les ocasions que van crear i el fet de no marcar, els va condem-
nar. L’Alcanar es va fer fort i el Cambrils ja va jugar, en una tarde
amb vent, molt precipitat. Al final, 0-0 i satisfacció local perquè
malgrat que el descens està prop, es va plantar cara al líder. 

L’Alcanar dóna la sorpresa de la
jornada, empatant amb el líder

BON PARTIT MALGRAT QUE EL DESCENS ESTÀ PROP

El Gandesa va sumar un triomf necessari a la Riera (1-3), per fu-
gir dels vuit descensos. Segons Rafel Navarro, “per fí vam fer un
bon partit en la segona volta. Gran primera part amb moltíssimes
ocasions, i gran gol de Cristian i un altre que va fer Alis. A la sego-
na (en contra vent) vam sofrir, però vam neutralitzar molt bé les op-
cions de la Riera. Ens va fer perill amb córners, i precisament amb un
gol olímpic ens van marcar l'1-2. Tot i això, l'equip es va sobreposar
ràpidament amb un gol de Cristian arran d’un córner de Genís”. El
porter Gallego es va lesionar. I Vidal fou expulsat. Més baixes. 

El Gandesa suma tres punts d’or per
distanciar-se de les compensacions

ESTRENA DE LA GESPA ARTIFICIAL DE LA RIERA

L’Amposta va perdre a Igualada (4-2), tot i avançar-se en el amb
gols de Becerra. Amb la derrota, a manca de quatre jornades, el
descens ja s’ha consumat perquè està a 13 punts del 14è de l’al-
tre grup, que és qui marca el descens (afegint que poden haver-hi
compensacions). La Rapitenca, per la seua part, també va perdre
(0-1) i queda compromesa per aquesta possibilitat que hi hagin
compensacions i que podrien comportar sis descensos. Està a qua-
tre punts. L’equip mereixia molt més a la primera meitat, però fou
el Vilaseca qui va fer el 0-1. A la represa, els visitants van estar
molt ben posats i la Rapitenca, més amb el cor que amb el cap, no
va poder reaccionar, afectada per la situació actual. El rumors in-
diquen que pot haver interés per al futur amb tècnics com Garcia
Sanjuan o Pallarés. La directiva ha desmentit els rumors.  

L’Amposta consuma el descens a la
Segona catalana

1A CATALANA. DERROTES DELS EQUIPS EBRENCS

La Muntanyesa, en zona de play-off, s’hi jugava consolidar la
seua posició. L’Ascó, per la seua part, havia de guanyar per allun-
yar-se del malson de les compensacions. I és que poden haver-hi
tres descensos catalans de la Segona B i això en significaria sis de la
Tercera divisió. Per tant, els punts tenien, per motius diferents, molt
de valor. Per això ell partit va ser elèctric. L’Ascó es va avançar amb
un gran gol de l’ampostí Víctor Bertomeu. Gran control i exquisida
execució. A la represa, la Muntanyesa va tancar a l’Ascó que va ha-
ver de treballar molt en defensa, amb un Manolo que es va multi-
plicar sota els pals. La bona feina dels asconencs, que van saber so-
frir, els va permetre sumar una victòria vital per a estar, a manca de
dues jornades, fora del descens directe. Falta fugir del tot de com-
pensacions. Diumenge, darrer partit a casa, contra el Cerdanyola. 

Triomf vitalici de l’Ascó per evitar les
compensacions, a la Muntanyesa

TERCERA DIVISIÓ (0-1)

El partit va estar marcat pel fort vent. A la primera meitat, el
Valls el va tenir a favor. I fou llavors quan va tenir les millors op-
cions, que Claudiu, porter local, va evitar. El R. Bítem va deixar la
iniciativa del joc al rival i esperava sorpendre a la contra. Així va
disposar d'un parell de situacions de gol, una d'elles molt clara. A
la represa, el R Bítem va seguir fidel al seu plantejament. Cal des-
tacar la gran actuació del porter vallenc que va estar immens, so-
bre tot a trets de Maikel.  Quan pitjor ho passava el Valls, que ja
jugava precipitat davant d’un R. Bítem molt seriós en defensa, va
venir el 0-1, obra de Ferri. Era el minut 80. Semblava que el partit
estava decidit. El Valls era líder i el Tortosa es quedava lluny de l’as-
cens. Llavors, al minut 94, Emili va empatar. Empat d'or per als lo-
cals per evitar compensacions i que va deixar un mal cos al Valls
perquè acaronava el liderat i es quedava amb moltes opcions de
sentenciar una de les dues primeres places. Ara tot queda igual.

Un gol d’Emili referma les opcions de
permanència i manté oberta la lliga

AL MINUT 94, 1-1, CONTRA EL VALLS

El Camarles va perdre amb el Roda en un partit que era clau per
acostar-se a la permanència. Ara, amb els vuit descensos, haurà de
seguir patint per aconseguir-la. Segons Xavi Cid, “ens vam avançar
aviat, contra vent, amb un gran gol d’Edgar. Però el Roda ens va
remuntar. La veritat és que tot i que feia vent i que vam tenir oca-
sions clares, no vam jugar amb la intensitat adequada, ens va cos-
tar adaptar-nos al partit”. A la segona meitat, “vam millorar i vam
tenir més ocasions, amb dos pals més (en total, en vam fer quatre).
Vam gaudir de diverses situacions però l’empat no es va produir”.
Ionita va debutar en un Camarles que visita l’Hospitalet i que ha de
treballar per salvar-se. 
Ulldecona referma la quarta plaça
D’altra banda, qui segueix fent història és l’Ulldecona que va

guanyar en el derbi al camp del cuer Godall per 1-4 (gols de Ro-
berto 2, Chimeno i Albert) i referma la quarta plaça de la taula.

La salvació del Camarles 
haurà d’esperar

DERROTA AMB EL RODA 1-2

El Tortosa va empatar al camp del R Bonavista i va deixar esca-
par una altra ocasió de reduir distàncies als dos primers. Segueix
tercer a tres punts del segon i a cinc del líder, amb una jornada
menys. El partit va ser calamitós. Amb un final caòtic. Els locals van
remuntar al 85 amb el 2-1. El Tortosa va fer el més complicat: re-
accionar en temps afegit amb el 2-3, gols d’Albert i Aleix. Però en
la darrera jugada es va escapar la victòria amb el gol del Bonavis-
ta. Ja tot estava perdut però el gol d’Emili del R Bítem, contra el
Valls, manté esperances, encara que cada cop més complicades.
Diumenge (17h) rebrà la Riera en crisi i també amb necessitat. Ga-
llego, per una qüestió burocràtica, no va poder debutar. Sobre el
futur a la banqueta, es rumoreja que hi ha diverses opcions però
que Àngel Garcia és qui està més ben situat, a hores d’ara. 

El Tortosa empata a Bonavista, 
i deixa passar una altra ocasió 

RUMORS SOBRE EL FUTUR TÈCNIC

Amb la derrota de diumenge, l’Amposta bai-
xa a la Segona catalana, l’antiga Primera regio-
nal de la que tant li va costar sortir fa 12 anys.
Ha estat una década daurada, amb un equip
que va ser capdavanter a Tercera divisió i que va
fer gaudir als aficionats. Però aquelles campan-
yes exitoses també van tenir un preu car i el club va començar a
entrar en una crisi econòmica de la que no se n’ha pogut sortir.
Es van produir unes eleccions que poc van afavorir i la dinàmica,
des de llavors, tot i la gran temporada que es va fer en la lliga pas-
sada, ha estat decreixent. El descens ha dolgut. Per uns és un
fracàs, per altres simplement la realitat d’un procès que es veia
venir i que s’ha d’acceptar amb resignació. Responsabilitats diver-
ses i una temporada, aquesta, en què la limitació pressupostària
inicial ha acabat reflectint-se sobre el camp. Es moment de refle-
xió i, amb Beto a la banqueta, ja cal pensar en el futur a Segona
catalana. La realitat de l’Amposta ara és aquesta. 

La realitat del CF Amposta

El Jesús i Maria va perdre
a Balaguer (4-1) en un par-
tit en què el resultat fou in-
flat. Els de Teixidó van tenir
ocasions per empatar, amb
l’1-0 i, fins i tot, amb el 2-0,
amb gol anulat. El 3-0 va
decidir. Diumenge, matinal
a l’Aube (11.45 h) contra el
Viladecans. 
El comitè ha arxivat les

diligències del partit contra
el Vilanova.  

El J i Maria rep el
Viladecans,

diumenge (11.45h)
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

És curiós o anecdòtic que els dos primers classificats del futbol ebrenc siguin Ascó i Jesús i
Maria, poblacions molt petites de 1700 i 3500 habitants. També ha canviat el futbol pro-
vincial, els equips de tercera divisió sempre eren ebrencs excepte en el període 93/97 que
també va estar el Roda de Barà. Ara, Pobla de Mafumet i Morell s'han fet un forat a les divi-
sions nacionals gràcies a l'ajuda del Nàstic i Reus. Gairebé sempre ha hagut un equip en la
tercera divisió del Baix Ebre/Montsià. Avui no n'hi ha cap. A la Primera catalana la propera
temporada gairebé segur només n’hi hauran 2: Rapitenca i Jesús i Maria. Aquest darrer hi
està per la lluita d’una junta i perquè una persona dóna molt suport a aquest club. 
Gairebé sempre a la primera catalana ha hagut un o dos equips ebrencs però ara ve el més
important per demostrar que el futbol ebrenc ha perdut quantia. A la desapareguda
Preferent fa uns anys van arribar a haver-hi en alguna campanya fins a cinc equips ebrencs.
En la temporada 2001/02 estaven Ascó, Rapitenca, Roquetenc, la Sénia i Ulldecona i a la 1
catalana el Tortosa. La propera campanya, per sobre de la Segona catalana, poden haver-hi
sol tres: Ascó, Jesús i Maria i Rapitenca i dos d'ells sinó tinguessin ajudes econòmiques pot-
ser estarien a la tercera catalana, categoria en la qual van competir molts anys. Parlo del
Jesús i Maria i de l’Ascó. La temporada vinent amb el descens de l'Amposta i si no puja el
Tortosa, es tornaran a enfrontar tots dos clubs a la Primera regional, quan això només pas-
sava a finals dels 70 quan llavors aquesta categoria només tenia quatre grups a tota
Catalunya i els equips de Tarragona competien amb d’altres de Barcelona. Avui hi ha 6
grups. Els he aportat dades per veure que mai el futbol ebrenc havia estat tan baix en tota
la seva història. El nostre futbol va tenir una gran època daurada en els cinquanta i en aques-
ta els únics clubs que estaven federats eren: Nàstic, Tortosa, Amposta, Reus, la Cava,
Rapitenca, Jesús i Maria, Ametlla, Reddis, Alcanar, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Marina
Cambrils, Flix, Valls i Ulldecona. Dels 16, 10 eren ebrencs. Clar, era una altra època. Avui hi
ha 115 equips davant els 16 de la dècada dels cinquanta, però el futbol ebrenc tenia un
poder aclaparador i l’ha tingut a la tercera divisió des dels anys 40 fins fa quatre tempora-
des. El Tortosa està passant la seva major crisi des dels anys 40 i l’Amposta que ha tornat a
la Segona catalana. També hi ha altres clubs que han tingut bons anys daurats com La Sénia,
Ampolla, Alcanar o Roquetenc i que van militar a la preferent i que la propera campanya
potser estiguin els quatre a la tercera catalana. Aquest article aporta dades; en podria enu-
merar més però no cal. També cal dir que a tot arreu hi ha dificultats. Fa pocs anys Blanes
amb 40.000 habitants o Palafrugell amb 22.000 estaven a la Tercera divisió. I han passat
ara a la Tercera, però a la catalana. El mateix que l'històric Tàrrega que de competir a Tercera
divisió pot fer-ho l’any vinent a la Tercera catalana. No només hi ha crisi al futbol ebrenc,
són els nous temps del futbol i la catarsi afecta a tot el futbol regional d'Espanya.
1A CATALANA. JORNADA TRISTA. Sort que acaba la temporada. La Rapitenca fa diverses
setmanes que ho vinc dient que no funciona, últims 16 partits només tres victòries.
Amposta, últims 14, una victòria i ja és equip de Segona catalana. L'única alegria és el Jesus
i Maria que, tot i perdre, des que està Teixidó només porta tres derrotes en les últimes 13
jornades.
2A CATALANA - 12 EQUIPS IMPLICATS EN DESCENS. De vegades penso que sóc una mica
bruixot. Vaig dir la setmana passada que Valls i Tortosa, un dels dos punxaria i els dos van
fer-ho. Cap dels tres primers va guanyar. I el Cambrils va empatar davant d'un Alcanar que
tenia 3 cadets convocats. Va trencar la mala ratxa el Jesús Catalònia després de 8 jornades
sense guanyar, ara li queden 4 finals: Torreforta, Camarles, Alcanar i Remolins-Bítem, guan-
yant 3 es podria salvar. Mala sort del Camarles, contra el Roda. Va fer 4 pals. Però té un
calendari assequible: Hospitalet, Jesús Catalònia, Canonja i Torreforta. 
No hi ha ningú que pugui amb l'equip de Dani Sereno, el Remolins-Bítem, tres victòries i
aquesta setmana un empat. I no va poder ser la victòria perquè el porter visitant va estar
genial. Dels vuit descensos, quatre ja estan assegurats: Torreforta, Canonja, Alcanar i Godall
i per les altres quatre places hi ha 8 equips implicats. !Quines 4 últimes jornades d'infart ens
esperen!. AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA 34. ASCENSOS: Cambrils 77 punts Valls 74
Tortosa 71. DESCENSOS: Camarles 51 punts, Remolins-BÍtem, 47, Roda de Barà 47, Jesús
Catalònia 45, Bonavista 42, Hospitalet 42, Ampolla 40, Torreforta 36, Canonja 32, Alcanar
32, Godall 13. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana
TERCERA CATALANA - LA SEGONA PLAÇA, UN VOLCÀ. Vaig dir la setmana passada que
el Batea podria perdre a La Sénia i així va ser. Malgrat això, just campió. La segona plaça no
pot estar més emocionant. Va perdre-la l’Ametlla fa unes setmanes i ara ho ha fet l’Aldeana
amb la qual cosa el que ara ja depèn de si mateix és el Flix que té dos partits a casa: la Sénia
i Ginestar i dos partits molt difícils a camp contrari: Ametlla i Aldeana. L'equip de Rius, últims
20 partits només una derrota i a l’equador de la lliga estava a meitat taula, a deu punts del
segon. Aldeana té dos desplaçaments molt difícils: Batea i Perelló i, a casa, Olímpic i en la
última jornada el Flix. Ametlla a casa: Flix i Corbera. Fora: Perelló i Roquetenc. Vaig dir la
setmana passada que Aldeana i Flix eren els màxims favorits i ja són tercer i segon. El que
estava descartat i s'ha col·locat en la lluita per la promoció és el Perelló que a casa rep
l'Ametlla i Aldeana i visita La Sénia i Horta. El que està clar és que la segona plaça es deci-
dirà en l'última jornada. No és normal que un equip en les últimes 8 jornades només hagi
aconseguit 1 punt. Aquest és el cas del Móra la Nova i té un calendari complicat: Roquetenc,

Catarsi del futbol ebrenc

Corbera, Jesús i Maria i Vilalba. Un altre equip que s'està complicant és el Jesus i Maria però
té un calendari, a priori, més assequible. Una setmana més no van fallar Horta, Deltebre i
Ascó que porten dues setmanes puntuant i donaran guerra per a la salvació.
AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA 34, PER A LA SEGONA PLAÇA. 2) Flix 64, 3) Aldeana 63,
4) Perelló 62, 5) Ametlla 61. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana

TERCERA CATALANA

Impressionant el que està fent el
Flix. Una temporada que va
començar malament i que ha
estat marcada per no disposar
de camp. Però l’equip no ha aflui-
xat (només dues derrotes en 22
jornades). I ara és segon. Depèn
d’ell, però el calendari no és fàcil.
Diumenge va guanyar a un Móra
la Nova que amb 1 punt de 24
s’ha compromés. Les baixes
(sobre tot la de Ferran) i la dinàmi-
ca no ajuden: “la pilota no entra”.
Raúl en rematar una falta que va
traure Saltor i Gio (95’) van mar-
car. 

El porter Àlex, de l’Horta, va tor-
nar a ser clau. Va aturar un altre
penal (65’) i, d’aquesta forma, va
salvar al seu equip permetent-li
sumar tres punts valuosos per la
pemanència. A hores d’ara en
poden baixar 5 i la lluita continua.
El partit va estar marcat pel vent.
Esmel va fer l’1-0 i l’Horta, aplicat,
va saber defensar-se davant d’un
Santa que manté opcions per la
segona plaça però ara ja un xic
més complicades.

HORTA-S BÀRBARA 1-0

El Batea va perdre després de 21
jornades. Però, tal com vam anun-
ciar, segons els resultats, podia
ser campió tot i perdre. I així va
ser. La derrota de l’Aldeana va fer
que el mateix dissabte fora el cam-
pió. Del partit a la Sénia, dir que
l’equip local, en la línia de la sego-
na volta, va estar molt ben posat i
fidel a la seua proposta, va ser
superior a un Batea que no va
estar dins del partit. Una indecisió
de Joan va aprofitar-la Pol per fer
l’1-0. Ell faria el 2-0. A la represa,
el duel va estar més igualat però la
Sénia va sentenciar. Agustí, com
no, marcaria el 3-1. La Sénia, amb
algunes jornades més per davant,
lluitaria per la promoció.   

L’Aldeana va perdre el segon partit
seguit, després de sis victòries, i
ara és tercera a un punt del segon,
el Flix. Queden quatre finals i el Flix
ha de visitar l’Aldea. La lluita
segueix oberta. Ara pesa l’obliga-
ció de guanyar. Qui estarà, en
general, més fort mentalment,
tindrà més opcions. L’Ascó,
també necessitat per evitar com-
pensacions, ha millorat. Ha guan-
yat els 4 darrers partits (16 punts
de 18) però ha de seguir sofrint.
L’Aldeana, amb deu els darrers 20
minuts, va jugar amb precipitació i
no va resoldre les ocasions. 

El Perelló pot seguir somiant
amb la segona plaça. Es cinquè i
està a dos punts, quan queden
enfrontaments entre rivals direc-
tes. S’ha refet a la derrota contra
el Deltebre amb tres victòries
seguides. Diumenge vinent,
derbi clau contra l’Ametlla. A
Ginestar, els locals no tenien por-
ter (es va posar Miquel) i eren 11
justos. I es van quedar amb deu. 

GINESTAR-PERELLÓ 0-10

L’Ametlla va ser líder a la primera
volta. I ha mantingut la segona
plaça durant la segona. Però en el
moment decisiu ha perdut pisto-
nada. Les baixes i l’excès de res-
ponsabilitat d’estar tant de temps
dalt a la taula pesen. Segueix amb
opcions però la seua situació és
diferent, de més a menys (3 punts
de 18). L’Olimpic (bona feina de
Paco) està en ratxa i amb gols de
Soriano va decidir (14 de 18).

AMETLLA-OLIMPIC 0-2

El Vilalba es va destapar i va fer un
dels millors partits de la tempora-
da, contra el J i Maria. Adbul va lide-
rar la golejada amb els dos primers
gols. El segon, a l’inici de la repre-
sa, ja va decidir. El J i Maria va llui-
tar però l’eficàcia dels locals va
determinar. El Vilalba es distancia
de les compensacions mentre que
el J i Maria ha de seguir sofrint. 

El Deltebre no podia perdonar si
volia tenir opcions de permanència i
més sabent els resultats de dissab-
te. I va golejar en un duel marcat pel
vent. El Corbera només va viatjar
amb 11. Gerard, porter, lesionat, va
fer de jugador de camp. Els corbe-
rans van aguantar fins al minut 70.
A partir del 2-0, els locals van gole-
jar fins el 6-0 final. Camarero, en
porta 14, en va fer 3. 

Després de 10 jornades, el
Roquetenc va tornar a guanyar. Va
ser dissabte al camp del
Campredó. Carlos Gilabert va obrir
el marcador i Marc Pardes va sen-
tenciar amb dos gols. Josep Otero
va establir el 0-4. Paquito, goleja-
dor local, va aconseguir el gol de
l’honor del Campredó. El
Roquetenc és novè. 

Pot somiar S’esgoten les opcions Àlex salva l’Horta

LA SÉNIA-BATEA 3-1

Campió
ALDEANA-ASCÓ B 0-1

Ensopegada aldeana

FLIX-M NOVA 2-0

Ja són segons

VILALBA-J I MARIA 4-0

El Vilalba es destapa

DELTEBRE-CORBERA 6-0

Golejada i opcions

CAMPREDÓ-ROQUETENC 1-4

Per fí, una victòria

*Salva va debutar amb
l’Aldeana i Oriol Nuñez, que ha
tornat a jugar amb 44 anys, i
Pau Gallego (juvenil Reus) van

fer-ho amb l’Ametlla.
*El fet que els partits de la Liga
BBVA es disputin diumenge a
les 17h ha comportat canvis
d’horaris. Hi ha, però, casos en
què no ha hagut acord per
modificar el dia del partit. 

BATEA CAMPIÓ!

A manca de quatre jornades, el
Batea ja és campió. Ha fet
història, amb un ascens que
mai havia aconsegut el club.
Una bona feina dels darrers
anys, que ha tingut la recom-
pensa en aquesta temporada
que està sent de rècord, amb
Agustí com a líder. Ascens i
celebracions històriques. 

4A CATALANA. S’HA ACABAT LA LLIGA

La Galera va fer el passadís al campió, Pinell. El partit va aca-
bar amb 1-0, gol d’Eric. El Sant Jaume va celebrar l’ascens
guanyant el Xerta. Fou la darrera jornada. Dia de comiats.
Entre ells, el del porter del Pinell, Chema Esteban, que ha
decidit deixar el futbol, als 44 anys. A les fotos, passadís al
Pinell, i el Sant Jaume amb les samarretes de l’ascens. 

Darrer partit del porter Chema
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EDU AGUILAR
CORELLA
AITOR
BECERRA
ORIOL
IGORS
MIQUEL ADRIÀ
JESÚS FERRERES
ÀLEX
LLUÍS
CAMARERO
SALTOR
GUMIEL
MIQUEL PINYOL
JOAN ZARAGOZA
ÀLEX MARTÍNEZ
ENRIC SEBASTIÀ
JORDI ROCA
FERRAN GALVE
FERRAN
GERARD
JOAN ESMEL
SORIANO
PEDROSA
PEKE
SERGI BEL
MAIKEL
DANI PORCAR
ALEIX SALVADÓ
CHIMENO
ABDUL

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

6 DELS CRACS: 

Alejandro
Alcanar

Paco Muñoz
Olímpic

Sergi Bel
R. Bítem

Gerard
la Sénia

Albert Saltor
Flix

Abdul
Vilalba

Camarero
Deltebre

Oriol
Ascó B

JOAQUIN CELMA

Top secret
*No diré el nom del jugador ni de l'entrenador. Aquesta temporada, va haver un equip que va fitxar a

un jugador. L’entrenador, un gat vell, es va informar del nou jugador. Quna ja ho havia fet, va trucar al
nou jugador i li va dir:  "m'han dit que com a jugador ets molt bo però com a persona ets una mica ba-
la. Per tant, qualsevol incident i et dono la baixa en un segon. Així que pensa-t’ho si vols venir al proper
entrenament". De moment, va anar.
*Les opcions perquè Àngel Garcia sigui el nou entrenador del Tortosa han pujat però encara no l’han

trucat. 
*La propera temporada hi haurà molta revolució a les banquetes de la Segona catalana.
*És difícil que passi, que baixi la Rapitenca, però en futbol tot és possible, guanyant un partit està sal-

vada però si dels 4 que queden, els perden, pot baixar perquè de 2a  B, Olot i Pobla estan gairebé des-
cendits i si no en puja cap de Tercera, baixarien 6 equips de 1a. catalana grup 2 i cinc del grup 1.

No ha canviat res en aquest equip en els darrers anys.
És la mateixa filosofia que fa quatre temporades quan va
ascendir de Quarta catalana. 
Després dues magnífiques temporades a 3a. catalana

acabant en llocs 3 i 5, aquesta campanya és un campió
just amb una regularitat de 20 jornades d'imbatibilitat.
L'èxit té tres noms. El seu mister Àlex Curto, que ha acon-
seguit que l’equip estigui més fort a la segones parts, la
pinya del vestidor, i un Agus que cada temporada bat la
seu pròpia marca: 18 gols (2014), 37 (2015) i aquesta ja
en porta 52. L’autèntic rècord no és ser campió, que tam-
bé, és que el 70% a la plantilla és de la casa amb una po-
blació de 1975 habitants. Vaig escriure aquest article un
dia abans de ser campió i el meu presentiment era que se-
rien campions a la Sénia, tot i poder perdre com va pas-
sar. El seu mister s'ho mereixia. Precisament, en aquest
camp, a la Sénia, no li van donar l'oportunitat de debutar
en competició oficial. Va ser cessat en pretemporada, per
una discussió nocturna amb un directiu senienc.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CF BATEA

Per mèrits propis,
perquè ha estat el
millor equip és el
campió de Tercera
catalana. Ja vaig dir
fa moltes setmanes
que seria el campió.
Felicitats Batea, heu
fet història. Més
informació a la part
inferior. 

Pulsacions de la jornada
*La setmana passada es van jugar tots els partits menys un a Tercera catalana en dissabte. Però
que curiós a 2a catalana grup 6; ni un. Vaja, això és de ciència ficció.
*Tortosa, tres darrers partits fora de casa, només un punt. Dani Sereno no tenia la culpa.
*El segon entrenador de l'Amposta, David Poy, té tres ofertes sobre de la seva taula.
*Molts canvis hi hauran a les directives. Al Jesús Catalònia, Santa Bàrbara i la última que ha
decidit no seguir ha estat la de l’Alcanar. Miki, que l’han deixat garebé sol, ha fet de pont un
any i ha fet el que ha pogut, que ha estat i està sent molt.
*És el màxim golejador de la 2a catalana, Chimeno. La lliga passada va marcar 9 dianes. En
aquesta en porta 30; és la millor temporada de la seva vida i ‘només’ té 37 anys. Un pipiolo.
*Gerad Verge, que va ser el segon golejador a la Rapitenca la passada campanya, ara amb el
Nàstic de divisió nacional ha marcat 10 gols i ha fet moltes assistències i juga contra juvenils
dels principals equips Barça, Espanyol...
*Hi ha entrenadors que ni guanyant 3-0 mouen tota la banqueta, hauria d'haver una norma
que obligués a fer els cinc canvis.

GOLEJADORS

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

13
10
9
9
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4

GOLS 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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

29
26
25
24
20
18
17
15
12
12
11
10
9
9
9

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

52
24
22
22
18
18
16
15
14
14
13
13
13
13
12

GOLS

JUGADOR

Samu Addel
Òscar Camarero
Ismail
Joseph Ongola
Abraham 
Marc Garriga
Florin 
Àlex Vizcarro
Edgar
Enric Mulet
Carlos Curto

62
49
47
38
36
36
24
19
19
16
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE DELTEBRE
Nº P.

1
14
7
3
3

5
4

G. JUGADOR

Jaume Esteve
Yuri
Joan Porta 
Andreu Carranza
Olegué
Dani Hernandez
Albert Saltor
Llorenc Peral
Gio
Edu Usall
Joan Mani

118
84
43
37
36
31
21
17
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

3
2
11
9
6
4
2
4
9

2

G.

JUGADOR

Sergi Grau
David Ramirez
Mario 
Roger Santaella
Ferran Roig
Eric Fernández
Guillem Navarro
Jordi Llaberia
Raimon Fosch
Josep Vilanova
Jaime Llorente 

51
50
49
42
40
37
27
24
23
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD LA CAVA
Nº P.

2
3
1
2
12
2
3
11

1
7

G.

JUGADOR

Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Javier  Dilla
Cristian Vallés
Albert Soldevilla
Pere Martinez
Josep 
Joan Batiste
Genís Navarro
Jaume Guiu
David Rojas

74
55
53
50
41
38
27
23
20
17
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GANDESA
Nº P.

7
2
25
8
1
2
1

1
3

G.

JUGADOR

Joan Zaragoza
Manu Fernandez
Xavi Pastor
Joan Labernia
Àlex Ramos 
Kevin Moreno
Jordi Sancho
Sergi Sola
Rafel Moreso
Òscar Masdeu
Jordi Porres

71
62
51
40
25
22
20
20
15
14
11

FC GODALL
P.

7
1

2

1
1

4

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Ruben  Barriga
Joan Esmel
Guillem Aubanell
Jordi Esmel
Pau Cortiella
Nil Garcia
Carlos Montesó
Marc Baiges
Pau Estupinyà
Manel Tomàs
Gerard Alcovero

77
42
36
32
29
23
22
22
18
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF HORTA
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Isaac Casanova
Fran Reolid
Dani Benaiges
Cristian Arasa
Toni Ondozabal
David Cosido
Pau Diez
Leandro Rovira
Carlos Ferreres
Cristian Regolf
Martí Panisello

65
50
39
37
35
29
25
23
22
20
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF J CATALÒNIA
Nº P.

3

5
9

4
2

12
1

3
2

4

5
1
5

7

G.

JUGADOR

Fernando 
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Sergi Fuertes
Pau Ripoll
Roger Nolla
Alexis Pedraza
Albert Troyano
Isaac Martin
Adrià Miró
Ignacio Aroca

63
61
35
35
34
33
25
21
19
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ B
Nº P.

3
18

1

3
7

9
3

G.

JUGADOR

AleIx Franch
Roger Roig
Sergi Prats
Jordi Rullo
Jesse Pareja
Albert Torres 
Aleix Arques
Hristo Garcia
Juan Cortes
David Català 
Agustí Martí

58
53
53
37
29
26
25
23
23
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA B
Nº P.

12
3

11
1

2
2

1

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA  (ordre alfabètic) EL CF BATEA, EQUIP DE RÈCORD

ELS CRACS DE LA  JORNADA 30

JUGADOR

David Callarisa
Marc Vernet
Joan Sabaté
Josep Becerra
Gustavo Soriano
Jonatan Llorach
Cristopher
Aleix Cuenca
Arnau Bertomeu
Adrià Vargas 
Joan Barrufet

50
45
44
44
36
29
27
24
24
22
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

9

6
14
4

3
2

G.

diarimés
ebre
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PRÒXIMA JORNADA 

dissabte  

diumenge

RESULTATS

26a jornada 4a catalana 

Tivenys-Roquetenc 3-8

Amposta-Camarles 1-2

S Jaume-Xerta 4-2

Bot-Benissanet 5-1

Ebre Escola, descansava

la Galera-Pinell 1-0

Arnes-Catalònia 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 52 22 53

2. S Jaume 59 32 52

3. la Galera 57 33 46

4. Bot 75 49 45

5. Arnes 59 42 44

6. Catalònia 52 35 39

7. Amposta 43 33 36

8. Roquetenc 50 45 34

9. Camarles 51 58 31

10. Tivenys 48 66 29

11. Ebre Escola 32 54 19

12. Xerta 30 79 11

13. Benissanet 24 84 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Santpedor-Fontsanta

Molins-Camp Clar

Tortosa Ebre-At Prat (diu

12 h)

Guineueta-Pardinyes

S Andreu-Sabadell

Sant Pere-Porqueres

S Eugenia-S Gabriel

PB Lloret-F Júpiter

RESULTATS

28a jornada 

S Andreu-Molins 0-1

S Gabriel-Sabadell 4-1

Pardinyes-Santpedor 4-2

At Prat-PB Lloret sus

Fontsanta-S Eugenia      3-1

F Júpiter-S Pere 2-5

Porqueres-Guineueta 3-1

C Clar-Tortosa E 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 96 17 72

2. S Gabriel 105 27 69

3. Molins 96 36 60

4. S Pere 99 42 58

5. At Prat 80 36 54

6. Tortosa Ebre 76 61 51

7. Fontsanta 52 41 48

8. Pardinyes 59 59 40

9. C Clar 69 67 39

10. Porqueres 66 68 35

11. Guineueta 54 67 35

12. S Andreu 41 60 26

13. S Eugenia 47 83 23

14. Santpedor 31 111 15

15. F Júpiter 33 124 10

16. PB Lloret 50 155 7

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

St Jaume-Alcanar 3-13

Ginestar-S. Bàrbara

Tortosa E-Gandesa

Aldeana-Rem Bítem

Ulldecona-Alcanar B

la Cava-J i Maria

Horta-Olimpic

RESULTATS 

24a jornada

J i Maria-Horta 2-4

Rem Bítem-Ginestar 1-4

Alcanar-Tortosa Ebre 7-2

Ulldecona-S Jaume 11-0

Olimpic-Aldeana 3-1

S Bàrbara-Alcanar B 4-2

Gandesa-la Cava (ahir)

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 200 36 75

2. la Cava 163 31 61

3. S Bàrbara 94 43 54

4. Alcanar B 113 49 48

5. Olimpic 76 110 39

6. Ulldecona 87 171 39

7. Horta 62 60 38

8. Tortosa E 66 70 32

9. Ginestar 50 96 25

10. Aldeana 55 102 21

11. Rem Bítem 43 90 17

12. Gandesa 49 83 17

13. J i Maria 47 106 17

14. S Jaume 16 174 4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Aldeana-Tortosa

Alcanar-J i Maria

Rapitenca-Amposta

Vinaròs-Canareu

Ametlla-Perelló

la Sénia-Roquetenc 0-3

Catalònia descansa

RESULTATS

23a jornada 

Tortosa-Alcanar 5-4

Canareu-Perelló 4-0

Roquetenc-Catalònia 5-0

Amposta-Aldeana 2-4

J i Maria-Ametlla 0-0

Vinaròs-la Sénia 3-0

Descansava Rapitenca

Aldeana és campió

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 99 25 60

2. Amposta 70 26 5 0

3. Vinaròs 50 30 48

4. Rapitenca 68 37 40

5. Roquetenc 43 34 34

6. Catalònia 58 64 31

7. Tortosa 61 53 30

8.  Alcanar 64 49 29

9. J i Maria 33 32 28

10. Canareu 22 37 17

11. la Sénia 29 109 12

12. Perelló 29 72 10

13. Ametlla 18 76 8

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-M Nova (16.30h)
J i Maria-Deltebre (17h)

diumenge 
Flix-Ginestar (12 h)
Ascó-Horta (16.30h)

S Bàrbara-Vilalba (17h)
Corbera-Campredó (17h)
Olimpic-la Sénia (17h)
Batea-Aldeana (17.15h)
Perelló-Ametlla (19.15h)

RESULTATS

30a jornada, Tercera catalana  

Flix-M Nova 2-0

Campredó-Roquetenc1-4

Ginestar-Perelló 0-10

Ametlla-Olimpic 0-2

Horta-S Bàrbara 1-0

Deltebre-Corbera 6-0

la Sénia-Batea 3-1

Aldeana-Ascó 0-1

Vilalba-J i Maria 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 30 99 44 68

2. Flix 30 59 37 55

3. Aldeana 30 70 45 54

4. Ametlla 30 58 43 53

5. Perelló 30 73 38 53

6. S Bàrbara 30 76 56 51

7. Olimpic 30 68 48 49

8. la Sénia 30 63 38 48

9. Roquetenc 30 61 41 47

10. Vilalba 30 48 46 44

11. Corbera 30 58 58 43

12. J i Maria 30 45 69 38

13. M Nova 30 56 52 37

14. Ascó 30 51 60 37

15. Horta 30 39 64 34

16. Deltebre 30 53 52 32

17. Ginestar 30 34131 10

18. Campredó 30 30119 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-Torreforta (16h)
Cambrils-Rem Bítem (16h)

Ulldecona-Bonavista (17.15h)
diumenge 

Valls-Godall (16.30h)
Hospitalet-Camarles (17h)
Roda Berà-Alcanar (17h)

Tortosa-Riera (17h)
Gandesa-Ampolla (17h)

la Cava-Canonja (18.30h)

RESULTATS

30a jornada, Segona catalana

Canonja-Catalònia 1-2

Torreforta-Hospitalet 1-2

Riera-Gandesa 1-3

Camarles-Roda Berà 1-2

Alcanar-Cambrils 0-0

R Bítem-Valls 1-1

R Bonavista-Tortosa 3-3

Ampolla-la Cava 0-2

Godall-Ulldecona 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 30 84 22 67

2. Valls 30 62 39 65

3. Tortosa 30 66 38 62

4. Ulldecona 30 58 41 51

5. la Cava 30 58 47 50

6. Gandesa 30 54 38 46

7. Riera 30 40 40 43

8. Camarles 30 46 47 42

9. Roda Berà 30 50 53 41

10. Rem Bítem 30 45 55 41

11. R Bonavista 30 50 48 39

12. Catalònia 30 39 43 36

13. Hospitalet 30 34 42 35

14. Ampolla 30 37 53 34

15. Torreforta 30 41 48 30

16. Canonja 30 31 48 28

17. Alcanar 30 53 77 28

18. Godall 30 23 92 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar al camp
de la Muntanyesa (0-1),
amb gol de Víctor, i va fer
un gran pas per evitar les
possibles compensacions. 

PRÒXIMA JORNADA 
Granollers-Prat
Júpiter-Peralada
Masnou-Rubí
Gavà-Sabadell

Ascó-Cerdanyola (diu 12 h)
Vilafranca-Muntanyesa
Figueres-S Andreu
Terrassa-Morell
Palamós-Manlleu

Santfeliuenc-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 36 20 14 2 60 24 74
2. Gavà 36 17 15 4 66 37 66
3. Europa 36 17 13 6 57 32 64
4. Muntanyesa 36 18 8 10 49 32 62
5. Vilafranca 36 18 6 12 63 55 60
6. Sabadell 36 16 11 9 54 37 59
7. S Andreu 36 15 8 13 51 43 53
8. Cerdanyola 36 15 8 13 51 46 53
9. Júpiter 36 15 5 16 56 63 50
10. Figueres 36 14 8 14 45 35 50
11. Ascó 36 12 11 13 33 41 47
12. Manlleu 36 14 4 18 41 53 46
13. Terrassa 36 13 5 18 38 60 44
14. Granollers 36 12 7 17 50 59 43
15. Santfeliuenc 36 11 10 15 47 55 43
16. Peralada 36 10 13 13 48 53 43
17. Palamós 36 9 15 12 48 54 42
18. Rubí 36 9 9 18 36 52 36
19. Morell 36 7 6 23 28 65 27
20. Masnou 36 6 8 22 37 62 26

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Vilanova-V Alegre

Reddis-S Ildefons

Terrassa-Torredembarra

Amposta-Balaguer (diss 19h)

JiMaria-Viladecans (diu11.45h)

Santboià-Rapitenca (diu 12h)

Castelldefels-Suburense

Catllar-Igualada

Vilaseca-Lleida

RESULTATS

30a jornada, Primera catalana

Torredenbarra-Reddis 1-1

Viladecans-Vilanova 1-2

V Alegre-Terrassa 4-0

S Ildefons-Santboià 0-3

Rapitenca-Vilaseca 0-1

Lleida-Castelldefels 2-2

Suburense-Catllar 4-0

Igualada-Amposta 4-2

Balaguer-J i Maria 4-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 30 63 33 61

2. Vilanova 30 60 33 58

3. Santboià 30 67 25 58

4. Balaguer 30 50 29 57

5. Igualada 30 57 34 54

6. Suburense 30 57 42 51

7. Lleida 30 56 36 51

8. J i Maria 30 49 33 48

9. V Alegre 30 57 45 47

10. S Ildefons 30 62 41 44

11. Vilaseca 30 33 30 42

12. Rapitenca 30 48 48 38

13. Viladecans 30 41 59 33

14. Terrassa 30 26 45 33

15. Reddis 30 28 56 26

16. Amposta 30 43 70 24

17. Torredembarra 30 31 67 16

18. Catllar 30 19121 3

Gran pas endavant
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Un gran entrenador,
una gran persona. Porta
34 anys vinculat al fut-
bol, com a jugador i
com a entrenador. Ha
estat en quatre equips:
Gandesa, la Sénia,
Tortosa i el Jesús
Catalònia en tres eta-
pes.  Comunicador,
amb les idees clares,
domina el vestidor com
un mag. En aquesta
entrevista ens desco-
breix la seva filosofia
del futbol. 
Pregunta: És difícil ser
entrenador?.
Resposta: Has d’estar
preparat perquè no des-
connectes. El jugador
pot perdre però dilluns
ja no pensa tant en la
derrota. Els tècnics hi
pensem tota la setmana
i ens sentim més culpa-
bles d'ella. Assumim la
responsabilitat d'un
grup.
P: Ets feliç?.
R: Si, faig el que m’agra-
da i tinc una família
meravellosa. No puc
demanar més. I, a més,
si vaig a un camp de
futbol sento alguna cosa
especial i se’m passen
tots els mals. I hi estic
gairebé tots els dies.
P: El teu lema de la de la
vida?
R: Has de ser feliç amb
el que fas i disfrutar, en
tots els sentits. Ho has
de fer tot amb passió.
Fins i tot, si pots, gaudir
de la feina. Jo ja he dit
que sóc un privilegiat,
estic connectat tot el dia
amb l'esport; dono clas-
ses al gimnàs, a la pisci-
na. A més d’entrenar. 
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?.
R: Més que tot m'he
emocionat, recordo en
el comiat del Gandesa,
em van regalar unes
fotos de record, una
ampolla de vi de 5 litres.
Em vaig emocionar molt
per l’acte en sí. Molt
bonic. 
P: Assisteixes als sopars
dels jugadors?
R: Intento no estar, són
privats entre ells, i així
poden gaudir-ne amb
intimitat. 
P: És una droga el fut-
bol?
R: Només cal veure que
quan juguen un Barça-
Madrid no es disputa
cap partit a la mateixa
hora en tota Catalunya.    
P: Jugador i ara entrena-

dor, és una malaltia?.
R: No sé, per a mi és la
meua vida. Des dels sis
anys que faig esport.  
P: De quin equip ets?
R: Jesús Catalònia i
Barça. També admiro
molt la filosofia del
Bilbao que des del 1928
té una cultura amb
jugadors només del País
Basc i així ha competit a
Europa.  
P:Quina regla del futbol
canviaries?
R: Com entrenador,
m’agradaria poder afe-
gir-ne una. En cada part
del partit, que els tècnics
puguéssim parar un
minut per rectifixar
errors. D’altra banda,
que els àrbitres apli-
quessin tots per igual el
reglament i no quedés el
dubte de  "segons el
seu criteri". Les normes
haurien de ser per a tots
igual. I penso que més
que canviar-les, caldria
retocar-les.    
P: Què has après de
l’esport en aquests 40
anys?
R: Molt. Una progressió
continuada, evolució. A
nivell formatiu, si l'equip
evoluciona jo evolucio-
no. De les derrotes
s'aprèn més que de les
victòries. Quan estàs
eufòric no penses, no
veus els errors. Quan
perds, el cap està més
despert, veus els errors i
has de rectificar. 
P: Una família de bons
futbolistes?.
R: Sí, hem jugat els tres
germans. Mauro es va
retirar en cadet i Òscar
va arribar a jugar amb el
al primer equip del Jesús
Catalònia 3 anys.  
P: Comences a jugar al
Jesús Catalònia?
R: Sí, i als 16 anys ja
vaig passar al primer
equip, amb Camarero
d’entrenador. Jugaven
el meu germà, Cotaina,
Castillo, Gargallo...
Després vaig marxar a la
Sénia on vam aconse-
guir l'ascens a Preferent,
vaig estar 3 anys. Més
tar, fitxo pel Tortosa on
estic cinc temporades i
d'elles quatre a Tercera
divisió. La última tem-
porada no tenia tants
minuts i es va plantejar
la possibilitat de deixar
el club. Vaig tornar al
Catalònia. Va sobtar
una mica perquè llavors
el Catalònia estava a la

Segona regional. Vaig
viure cinc temporades
fantàstiques, històri-
ques, amb l’equip del
meu poble, ascendint a
Preferent, en tres anys.   
P: Per  què et retires?
R: Retirar-se del futbol
cada jugador ho pot fer
a l'edat que vulgui, jo
veia que m'havia arribat
el meu moment, tenia
33 anys. Va arribar l'úl-
tim partit contra el
Camp Clar, vam guan-
yar i després de fer el crit
de victòria tot l’equip al
vestidor, com ho feiem
quan guanyàvem,  vaig
dir-los als companys que
ho deixava. No ho sabia
ningú, només la meva
dona.
P: Sempre vas jugar de
defensa?.
R: Vaig Començar de
migcampista. Però en
arribar a la Sénia Ramón
Callarisa em va endarre-
rir la posició. A la meua
demarcació admirava
molt a Nadal. 
P: Com comença la teua
etapa com entrenador?.
R: Als 17 anys ja entre-
nava als alevins com a
segon de Sergi
Domènech. Després
vaig passar al Remolins-
Bítem i al Tortosa en
diferents equips i coor-
dinant l'escola de futbol
base, els més petits.
Posteriorment, em vaig
traure durant quatre
anys el carnet d'entre-
nador i tinc el títol de
nacional. 
P: Sempre has estat
actiu com a jugador o

com a entrenador?.
R: Jo, fins ara, només he
estat sis mesos aturat.
Quan va acabar la meva
etapa de jugador; al
mes de gener següent,
em parla el president del
Gandesa, Diego, per
oferir-me el càrrec com
a mister. Estaven en
descens. Jo no li vaig dir
que si, volia veure l'e-
quip abans, i justament
jugaven a Jesus i van
perdre. Dimarts
següent, li vaig dir "vinc
a entrenar". Faltant
quatre jornades vam
perdre 2-6 contra
l’Aldeana. Ja ens veiem
descendits. Però ens
vam salvar en la penúlti-
ma jornada. Des que
vaig arribar al Gandesa,
vaig posar a tres juvenils
de titulars: Dilla, Cristian
Vallès i Àlex Almestoy.
P: Què els vas dir als
jugadors del Gandesa
només arribar?.
R: Que ells es devien
adaptar a mi i jo a ells.
Per a mi, aquesta prime-
ra temporada fou un
màster per tot. Era el
meu inici. La segona va
ser espectacular. Vam
quedar tercers. 
P: S’acaba l’etapa al
Gandesa?.
R: Si, ja eren 3 tempora-
des i mitja, els jugadors
s'acomoden i necessiten
una altra persona que
els digui coses diferents,
que els ensenyi altres
metodologies. Rafel ja
estava vinculat amb la
direcció esportiva i era el
tècnic adequat per aga-

far el relleu. Rafel està
molt preparat, té molts
coneixement i és
intel.ligent. I ho està
demostrant amb la
bona feina que està
fent.  
P: Que és un entre-
nador?.
R: És un director de
grup; entrenar ho pot
fer qualsevol, però l’im-
portant és saber dina-
mitzar el grup, ser bon
comunicador, atreure
l'atenció, fer-te amb el
grup, fer que els juga-
dors tinguin passió amb
el que els hi dius i amb el
que fan, enamorar-los i
que gaudeixin dels
entrenaments. És
important que emocio-
nalment estiguin bé, si
un no ho està en un
moment determinat ho
has de veure i has d’aju-
dar-lo. Dins de la distàn-
cia que ha d’existir, has
d’estar prop, i el jugador
prop de tu. 
P: Què prefereixes, un
jugador casat, amb
núvia o solter?.
R: Que tingui estabilitat
emocional, sigui quin
sigui el seu estat. 
P: I si un jugador surt la
nit abans d’un partit?.
R: Alguna vegada una
hora abans del partit, he
canviat l'equip titular
perquè he descobert
que un jugador havia
dormit poques hores. La
disciplina és essencial, i
si un se salta les normes
del grup ha de ser san-
cionat d’alguna manera.   
P: Fan el llit els jugadors

als tècnics?.
R: Claríssimament, igual
que et poden salvar el
cul també et poden fer
marxar. Els jugadors són
egoistes, s'ha de saber
conviure amb un vesti-
dor amb molts egos. Es
important també parlar
amb ells, amb els que
detectes que poden
haver-hi distàncies. I
aclarir-les a temps. 
P: Serveix d’alguna cosa
un cessament?.
R: Són situacions del
futbol, que busquen
canviar una dinàmica.
De vegades un entrena-
dor pot esgotar el seu
discurs i és bo un canvi.
Però, normalment, un
equip que té dificultats,
les pot tornar a tenir
amb el temps, tot i el
canvi. Hi ha casos de tot
tipus, però sempre es fa
per a bé, malgrat que de
vegades no serveixen.
Jo crec que un entrena-
dor ha de veure quan
un vestidor no està amb
ell. I, llavors, si això
passa, ha de decidir
marxar ell.  
P:Quan perds un partit,
parles al vestidor?
R: Sí guanyo entro i
m’acomiado fins al
següent entrenament. Si
perdo, igualment. No és
moment per parlar amb
els jugadors, no estan
receptius. Deixo passar
uns dies, quan més
temps millor, i llavors en
parlem profundament.
P: Consells per a un
futur entrenador?.
R: Comunicació, refle-
xionar les coses que fa,
tenir personalitat i pen-
dre decisions agradin o
no, sempre pensant
amb el que creus que és
el millor pel col.lectiu. I
escoltar a les persones
properes, però no dei-
xar-te intoxicar per qui
vulgui fer-ho.
P: I per a un de futbol
base?.
R: Que sigui formador,
que s'oblidi del resultat.
Això costa però ha de
ser l’objectiu, es la millor
forma d’ensenyar i de
que els més joves
puguin apendre. Parlo
de categories d’iniciació. 
P: Quan un entrenador
és conscient que no tota
la plantilla està amb ell,
com ha d'actuar?.
R: Hi ha jugadors que
no volen entrar a la
dinàmica del grup.

D’entrada has de parlar
amb ells i si no es solu-
ciona llavors has de
decidir entre ells o tu. Si
no pots revertir-ho, has
de pendre decisions i la
junta t’ha de donar
suport. Si no pots pen-
dre-les, has de marxar
tu pel bé del grup.
P: Però un jugador si no
juga o està a la banque-
ta...
R: Tenen el seu orgull i
això és bo; però han
d’acceptar les decisions
d’un entrenador i res-
pectar als companys
que juguen. Tots
sumen. 
P: Quan un mister s’e-
quivoca...
R: Sóc el principal culpa-
ble de la derrota. I
accepto l’errada i he de
buscar que no torni a
passar. 
P: Si quan es perd s’arri-
ba a casa i la dona et rep
de forma molt
carinyosa...
R: Uff no sé...llavors no
estic d’ànim...
P: Un company curiós?.
R: Subi, mai et podies
enfadar amb ell, tenia i
té una ment molt ober-
ta. Una gran persona.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?.
R: Els meus pares,  sem-
pre m’han ajudat molt.
Són uns referents.
P: Com vas conèixer a la
teua dona?.
R: Quan tenia 19 anys,
a la piscina, ens vam
agradar mutuament. I
des de llavors, fins ara.
Ha estat i és molt impor-
tant per a mi, amb
molta comprensió. És
diu Raquel. Tenim 2
nens.
P: Vius als Reguers?.
R: Sóc de Jesús i vivia a
Jesús però ella és dels
Reguers i al casar-me
vam anar a viure al seu
poble. I la veritat és que
estem molt feliços i em
trobo molt agust. 

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  ENRIC ALAIXENDRI, TÈCNIC DEL CF CATALÒNIA

PROPER: 

BALTASAR CAPERA

47 «S’aprèn més amb les derrotes 
que amb les victòries»

Un tècnic de diàleg, un comunicador al vestidor

By: Joaquin Celma
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Joan Salamaña es va adjudicar l’edició 2016 de la
Ultra Trail® Estels del Sud que es va disputar al
Massís dels Ports amb sortida i arribada a la loca-
litat d’Arnes. La prova fou neutralitzada al vespre
a partir de Clotes perquè les fortes ratxes de vent
de prop de 100 Km/hora la podien fer molt peri-
llosa. Els 42 participants que en el moment de la
suspensió ja havien superat el punt més conflictiu
des del punt de vista de la seguretat, van poder
arribar amb normalitat al final de la prova.
Salamaña va precedir al podi final de la cursa al
basc Erlantz Zaldumbide i al català Israel
Mercadé. Al marge de la Ultra, de 105,39 Km, es
va disputar la Half Trail de 65,26 Km també amb
sortida i arribada a Arnes i una Mitja Marató de
Muntanya de 21,5 Km amb sortida a Arnes i arri-
bada a Besseit. A la Half Trail Estels del Sud el
guanyador fou Marc Puig mentre que Emma Roca va dominar amb molta autoritat la categoria
femenina. Nestor Altaba i Susana Rivero han arribats els primers a Besseit a la Mitja Marató de
Muntanya. Una gran festa gràcies a la implicació d’un gran nombre de col.laboradors i voluntaris. 

Estels del Sud 2016
SEGONA EDICIÓ. ORGANITZADA PEL TRAIL ROQUETES, AMB KEBOEVENTSLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (83-55). ENCARA HI HA OPCIONS

La segona edició de l’Origin Race tindrà lloc el 4 de juny a
Tortosa. Per segon any consecutiu Sports Challenge, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa i la Polícia Local, orga-
nitza l’única cursa d’obstacles que es celebra a terres ebrenques.
Com en la primera edició durant el recorregut els participants es
trobaran obstacles tant naturals com artificials com ara tanques,
tolls murs, pneumàtics, escales, trinxeres de fang, arrossega-
ments, etc... A més, la cursa es caracteritza per la seva riquesa
paisatgística, històrica i cultural. Els participants tindran el privile-
gi de córrer per la ribera del riu Ebre i avançades de St. Joan, entre
altres llocs emblemàtics de la ciutat.

Origin Race
EL 4 DE JUNY. A TORTOSA

Pas endavant important
En la penúltima jornada, al
Pavelló de Ferreries, i amb una
important assistència de
públic, l’equip tortosí rebria el
U.E Horta A, amb qui havia
perdut en el partit d’anada al
seu camp (80-74). El partit
començava amb ansietat i ten-
sió excessiva que limitava les
possibilitats de l’equip roig. Al
final del primer quart el resul-
tat era de 30/31 amb avantat-
ge per l’equip visitant. Després
d’ajustar detalls i a mesura que
passaven els minuts Les Vinyes
del Convent CB Cantaires es
va anar trobant amb el seu
millor joc ofensiu i defensiu.
Els resultats parcials dels quatre
períodes: 18/10, 12/21,
19/11, 34/13 per a un final
83-55. L’equip va experimen-
tar una clara milloria dels per-
centatges de tirs lliures 79%,

tirs de 3 punts 41% i 37 % de
tirs de camp, a més d’una
superioritat sota els taulers
amb 46 rebots totals front a 28
de l’Horta. El resultat permet
seguir creient i esperant que els
resultats de l’última jornada
juguin a favor de l’equip Les

Vinyes del Convent CB
Cantaires. Les aportacions:
Riverol 26, King 12, Díaz 11,
Novovic 10, Miro 9, Sorolla 8,
Pitarch 4, Domènech 3,
Archimede, Fortuño, Galera i
Carles (cadet de segon any).

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

L’ampostí Josep Betalú (Bicipark) va aconseguir el
somni que perseguia des de feia tres anys. Dissabte
es va proclamar campió de la Titan Desert, conside-
rada una de les proves de ciclisme més dures del
món. La Gaes Titan Desert by Garmin va coronar
dissabte a Josep Betalú com a vencedor de la prova.
El ciclista ampostí va donar un cop d’autoritat a la
quarta etapa que li va permetre proclamar-se cam-
pió de l’edició d’enguany (ebredigital.cat).

Un desconegut Tortosa-Ebre veu trencada la ratxa de victòries i
haurà d'esperar a la pròxima jornada per saber si pot optar a la
cinquena plaça. L'Atlètic Camp Clar va golejar per 4-1, deixant el
derbi gairebé sentenciat a la primera part. "Ha anat molt mala-
ment. No ens ha sortit res del que havíem de fer i, a més, crec
que no hem entrat en cap moment dins el partit. En menys de 30
minuts ja portàvem un marcador molt desfavorable i no hi ha
hagut manera de reconduir-ho", deia el tècnic Xavi Subirats.

Josep Betalú conquereix la Titan Desert

Un desconegut Tortosa Ebre 
cau a Camp Clar (4-1)

Aquest cap de setmana 7 i 8 de maig arriba a L’Ametlla de Mar
el conjunt de proves esportives més important de tot l’any;
organitzades des del Grup Balfegó, a través de Cima Dynamic,
i amb el suport de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar, dissabte i
diumenge concentren 6 esdeveniments esportiu per a totes les
edats i gustos. Diumenge es  celebraran les proves de natació en
aigües obertes; la prova pionera, el Tuna Race, 5 Km nedant des
de les instal.lacions del Grup Balfegó fins la costa. 

Tuna Race Balfegó 2016
AQUEST CAP DE SETMANA, A L’AMETLLA

DE LA FASE D’ASCENS

L’equip tortosí va viatjar a la pista de
l’AEH Les Franqueses en el primer par-
tit de les fases d'ascens a primera cata-
lana. Però els tortosins van perdre per
35 a 28, resultat que hauran de remun-
tar per assolir el repte de l’ascens a pri-
mera catalana, diumenge a les 12 al
pavelló de Ferreries. 
Altres resultats:
Infantil  Femení. CE Tortosa         21
(10) - H Terrassa SDE  20 (9)
Va ser la segona victòria de les tortosi-
nes a la Copa Federació Infantil feme-
nina. Infantil  Masculí. La Salle
Montcada   21 (13) - CE Tortosa
20 (11). Cadet  Femení. CE Tortosa 27 (16) - H Sant Cugat 31 (14); Cadet  Masculí. CH Ribes
26 - CE Tortosa 23; Juvenil  Masculí. CE Molins  40 C E Tortosa  22

El sénior del CE Tortosa perd el primer partit
EN UN MINUT

Patinadors de les Terres de
l’Ebre es van donar cita diu-
menge 1 de maig al Perelló
a la Final Territorial Terres de
l’Ebre de Patinatge Artístic
dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya en una com-
petició organitzada pel
Consell Esportiu del Baix
Ebre amb el suport de l’a-
juntament i el Club Patí
Perelló. El patinatge  és un
esport que es practica en
categoria individual, trios,
quartets, quintets i shows
que consisteix en realitzar
salts, piruetes i diferents
figures i elements d’enllaç
sobre patins de quatre rodes
tradicionals (dues rodes
davant i dues rodes darrera,
amb el fre al davant) , de
forma artística i rítmica i
amb música. Un cop dispu-
tades les fases comarcals i
en funció de la classificació
obtinguda es va convocar
aquesta fase territorial, prè-
via a la final amb  els espor-
tistes del Camp de
Tarragona a Riudoms.

Més
notícies

El CP l'Aldea va participar al campionat d'Europa de patinatje grup
Xou Petits assolint el sisè lloc després d’una brillant actuació que
‘mereixia una millor puntuació’.
Ha hagut cert malestar per les decisions dels jutges que van poder
provar a les aldeanes de quedar més amunt a la classificació.  

CP L’Aldea, sisè lloc
CAMPIONAT D’EUROPA
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MÉS EBRE RECOMANA
Hummus (paté de cigrons)

INGREDIENTS:
• All: 2 grans
• Cigrons: 400 grams
• Llimona: 1 peça
• Sal: un pessic
• Tahini (pasta de sèsam): 2 Cullerades (la podreu trobar a
les botigues de dietètica o herbolaris)
• Oli: 5-6 cullerades

PREPARACIÓ:
• Triturar els cigrons, amb una mica de la mateixa aigua de
cure’ls, fins a obtenir una pasta fina. 

• Barrejar la pasta amb el suc de llimona, els alls xafats, 4 cu-
llerades de Tahini, sal i oli (si és massa espès afegir una mica
de líquid dels cigrons o aigua). 
• Refredar una mica a la nevera. Servir amb diferents verdu-
retes. També es pot servir amb pa de pita torrada. 

Els cigrons els podem comprar a granel i demanar una mica
del suc de la cocció. El cigró és ric en ferro, proteïna i fibra. A
més té efectes antidepressius i ajuda a reduir el colesterol i el
risc de càncer

Bon profit!

TAHINI

El tahini s'ha exportat a mig món, i a cada lloc li han donat un toc especial. Les tres variacions més comunes són:
- Afegir unes cullerades de llet de vaca, cabra o fins i tot llet d'arròs. Això li dóna una textura més liquida a la crema.
- Una mica de curri, per fer un lloc perfecte per a una salsa amb verdures o carn.
- Una mica de picant, per donar-li al tahini una mica més de personalitat.
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L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
ennuvolat en general per núvols alts i mitjans, amb estones de cel cobert.
Independentment al principi i al final del dia hi haurà núvols baixos als dos extrems del
litoral.

Precipitacions
De matinada són probables precipitacions febles i aïllades al terç sud del país i al matí
no se'n descarten a la resta del territori. A partir de la tarda s'esperen precipitacions dis-
perses a qualsevol punt de Catalunya, sobretot al sector central i sud del litoral i preli-
toral i a l'altiplà central, i menys probables al quadrant nord-est. Seran d'intensitat entre
feble i moderada i acumularan quantitats entre minses i poc abundants.

Temperatures
La temperatura mínima serà lleugerament més alta. Es mourà entre 5 i 10 ºC al Pirineu,
entre 10 i 15 ºC al litoral sud i central i nord de la Costa Brava i entre 7 i 12 ºC a la resta.
Per la seva banda, la màxima serà entre lleugerament i moderadament més baixa.
Voltarà entre 15 i 20 ºC al Pirineu i al prelitoral sud, i entre 17 i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat bona en general, si bé al principi i al final del dia serà regular als dos extrems
del litoral.

Vent
El vent bufarà de components sud i est a l'interior i de component est al litoral entre
fluix i moderat amb algun cop fort. Independentment, al principi i al final de la jorna-
da bufarà fluix amb cops moderats i de direcció variable amb predomini del compo-
nent est. A més, al litoral bufarà amb cops forts al final del dia.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

20º
Mínima

13°
MATÍ

XÀFEC

TARDA

XÀFEC

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental, avui tindràs
l’art  de veure  el costat  millor  de les coses  i
de les persones. Pensa que tens  mil maneres
de fer esport  mentre et diverteixes.

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que reps
per part  de la teva  parella  et mantindran  aler-
ta .Quan  hi ha crisi, el més  important  és poder
aprendre  la lliçó.

Taure
20/4 al 19/5

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe, la teva  sen-
sualitat  es manifesta  de manera  natural . Et fa
atractiu  i desitjat  per les persones  que t’envolten.
Aprofita-ho.

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sensi-
bilitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Viuràs  moments  encantadors  i de molta pro-
ximitat amb la teva parella. Respecte a la teva
salut, et convé mantenir una alimentació equi-
librada que et reposi del teu desgast  diari.

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de
parella, fet  que et  donarà  una excel·lent  visió
dels teus  assumptes  sentimentals. Avui  has d’e-
vitar  conduir  amb presses.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius un  període  ideal per prendre  decisions
que et beneficiïn pel que fa a l’amor. Respecte
a la teva salut, una nova filosofia  de vida  et
pot fer canviar  els esquemes.

El trànsit  de Venus  per la teva casa vuit  reflec-
teix  que part de la energia  la utilitzaràs a  viure
el sexe amb més  intensitat. Si generes més
equilibri entre oci  i feina, pots millorar  la salut.

Lleó
22/7 al 22/8

Amb Venus transitant  per la teva casa set la
teva energia  actual millora  les teves relacions
sentimentals o socials. Dintre teu s’aviva el
desig de superar  totes les dificultats.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar, veure  i sentir  fins a on pots
arribar  en la teva vida sentimental. Respecte  a
la teva salut, cuida  la teva gola, evita els llocs
contaminats  pel fum.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor , perquè  trobis l’equilibri
has d’oblidar-te de situacions  del passat  que a
l’actualitat  ja no tenen valor. Els pulmons et
poden provocar  problemes.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment  equi-
pat de 183m3. a. condicio-
nat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137

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

MOTORÑ 

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

Empresa ubicada a la
Comarca del Solsonès,
busca persona amb expe-
riència amb cosir reds de
pesca.
Es busquen pescadors o
dones de pescador, l’edat
no importa.
Disponibilitat immediata i
per una durada d’un mes,
mes i mig.
Proporcionem allotjament,
ben remunerat i amb bones
condicions.
Enviar currículum o posar-
se en contacte amb nosal-
tres a través del correu
electrònic 
rocfalcon@rocfalcon.es.

VARIS Ñ

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

1 Padrenuestro, 
9 Aves María con vela

encendida
Pedir 2 imposibles 1

de negocios.
Publicar. Se cumple.

RELAXÑ 

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

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

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

696 01 16 29
Preguntar per

Francisca

TORTOSA

Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb

terrasses, parquet cli-
matitzat, xemeneies
de llenya als 2

salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

Tel. 670 268 632

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

duir. Alta a la
Seguretat Social. 

Tel. 609 346 879

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 

MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 666239817

HABITACIÓN
DOBLE  POR

HORAS 
Cerca de Tortosa,

económico y dis-

creción.

(WhatsApp)
tlf. 609 76 12 06

TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL

TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.

CONTACTE:
670 91 80 25

ES BUSCA CUINER/A
O MARMITÓ/NA

per cuina de col.lec-
tivitats a Tortosa.

Les persones inte-
ressades poden fer
arribar el seu Cv a

info@tradicionarius.es 
o per telèfon al 

977 252 727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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PODEN VEURE AQUEST PROGRAMA DIVENDRES 6 A LES 22H I LES REPETICIONS DISSABTE 7 A LES 10H, DIUMENGE 8 A LES 10H A TRAVÉS DE CANAL TERRES DE L'EBRE

Sembla que no hi ha una data
exacta, però un dels registres
arqueològics més antics que
presentava signes de càncer, és
de fa milers i milers d'anys. Fa
anys li dèiem «mal dolent»,
com si el fet de no pronunciar el
nom d'aquesta malaltia ens
protegís. Nombrar-la era tabú.
La Societat Espanyola
d'Oncologia Mèdica ( Seom )
estima que un de cada tres ciu-
tadans espanyols tindrà càncer
al llarg de la seva vida.
Lo que hem de tenir clar, és que
per guanyar la batalla, s'ha de
conèixer a l'enemic.

Avui parlarem de càncer!
Més Personal s'ha desplaçat a
l'Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa i ha pogut conversa amb
professionals sobre aquesta
malaltia que cada any afecta
milers de persones. Parlarem
amb la Dra. Montserrat Llobera,
cap de servei d'oncologia, la
Dra. Marta Rodríguez, adjunta
al servei d'hematologia, la Dra.
Marylène Lejeune, directora
científica de l'ICS a les Terres de
l'Ebre, l'Alba Huerta, dietista,
Pilar Cairó, farmacèutica i direc-
tora del programa «Posa't
guapa, et sentiràs millor» i el
director de l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa el Dr. Salvador
Pallejà.
Parlarem de prevenció, de qui-
nes són les línies d'investigació
més prometedores dintre dels
tractaments de càncer, ens expli-
caran que és el Biobanc, sabrem

que hi ha de cert dels aliments
àcids i alcalins, de les dietes per
prevenir la malaltia, coneixerem
els aliments més beneficiosos, i
finalment, ens posarem guapes
al taller «posa't guapa, et sen-
tiràs millor» que ens ha preparat
la Fundació Stanpa, organització
sense ànim de lucre, que dóna
suport a dones amb càncer, aju-
dant-les a restablir la seva pròpia
imatge, recuperar l'autoestima i
tirar endavant la seva lluita con-
tra la malaltia.
Avui a les 22h, ens posarem
guapes!

Parlem de càncer

ACTUALITAT

Isabel Carrasco

FOTOS SALVA BALART I DIBUIX ANNA BALART

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

POSA'T GUAPA, ET SENTIRÀS MILLOR


