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La Ràpita l’està fent aquesta setmana, Tortosa la farà el dia 28 i Xerta té previst efectuar-ne una el mes vinent

L'Ajuntament de Xerta ha decidit impulsar una consulta ciutadana per acabar amb la polèmica del toc de campanes de l'església que ara estan silenciades des de la mitjanit
fins les 8 del matí. Una moció del grup de CDC, que instava a recuperar el toc de campanes nocturn, ha portat l'equip de govern a impulsar un procés de participació ciutadana que tindrà lloc el mes vinent. A la Ràpita, l’Ajuntament ha posat en marxa aquest dilluns dia 9 la consulta convocada per definir els usos dels locals dels baixos del parc de
Garbí. Les votacions es poden fer fins diumenge. I, per acabar, el dia 28 de maig es farà a Tortosa la gran pregunta sobre el monument a la batalla de l’Ebre. És temps de consultes
ciutadanes al nostre territori.
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Vuitena Festa del Mercat, a Amposta

Avui és notícia

Des d’avui divendres i fins diumenge, la capital del Montsià es tornarà a submergir en la vida de principis 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 crèixer amb l'aparició de moltes entitats com el CF Amposta, la Lira Ampostina (que celebra el seu centenari aquest 2016) o la Unió Filharmònica. Van ser també els anys en què l'activitat econòmica va créixer, amb l'arribada dels molins d'arròs
i també de la navegació fluvial. De fet, aquesta última serà protagonista de part de les activitats previstes per enguany. I és que s'acaben de complir cent anys del primer viatge del vaporet Anita, l'últim que va viatjar per l'Ebre. Així, el pregó -que serà aquesta tardaanirà a càrrec d'Anna Roca, més coneguda com Anita, esposa de Lluís G. Pons, propietari d'aquest famós vaporet.
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Terres de l’Ebre. La Generalitat finalitza la Terres de l’Ebre. Les animalistes aniran a
reforma de dos molls al port de Sant Carles gravar els bous a les festes d’Alcanar.
P6 L’Alcalde demana ‘calma’.
de la Ràpita.
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Esports. Joan Pallarés és el nou tècnic de
la Rapitenca, després de la destitució de
P14
Nando Crespo.
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Consultes per a decidir

Preguntar als ciutadans està de moda, ja sigui a través dels pressupostos participatius o de consultes sobre aspectes locals concrets. La magnitud del conflicte que s’hagi de decidir i també qui l’organitza, poden ser claus per la participació. Al nostre territori, ens trobem en un moment important de consultes ciutadanes. Seran una
referència, davant d’altres que poden sortir en el futur. S’ha de valorar la creació d’aquests processos participatius pel que representen socialment per poder decidir qüestions d’interés d’un poble. No obstant, encara hi ha opinions diverses sobre les consultes ciutadanes. Per les darreres experiències viscudes al nostre país, el balanç que
se’n fa és que falta més implicació. Caldria analitzar també la trascendència del motiu de la consulta i les poblacions en les que s’han efectuat fins ara. Però entre aquestes, la valoració és que falta implicació. Potser falta crear hàbit. En poques setmanes, al nostre territori agafarem experiència. I llavors es podran fer valoracions i, segons
aquestes, ens podem trobar davant el punt de partida de més processos participatius.
N de la R: articles d’opinió els podeu trobar al web de més ebre: wwwmesebre.cat

DIVENDRES 20 DE MAIG

Tortosa es prepara per rebre la
9a Marató de donació de sang

El pròxim divendres 20 de maig, de 10 a
22h, a l’ Auditori Felip Pedrell, Tortosa
acull una nova edició de la Marató de
Donació de Sang. La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST),
compta amb la implicació de
l’Ajuntament de Tortosa, els Serveis
Territorials de la Generalitat de
Catalunya a les Terres de l’Ebre, la
Germandat de Donadors de Sang de les
Terres de l’Ebre i la Creu Roja Joventut
de Tortosa. Amb els eslògans “Lo goig
és donar-ne!” i “La Sort de donar sang”,
el municipi espera assolir un nou rècord
de donants. En l’anterior Marató, l’any
passat, es va aconseguir una participació
de 927 donants. Enguany l’objectiu és
superar la xifra de la passada edició.

CANAL TERRES DE L’EBRE

L'espectacular musical 'Com Sona l'ESO?'
s'emet avui divendres (22 h)
Podem entendre el projecte 'Com
Sona l'Eso?' com una trobada
anual d'alumnes i professorat de
música d'instituts de secundària
públics de diferents indrets dels
Països Catalans que, al llarg de
quatre dies, conviuen per dur a
terme un gran repte musical que
han treballat prèviament a les
aules de música. Aquest repte és la
realització d'un concert conjunt a
la ciutat de València: al voltant de 1000 alumnes d'edats entre 12 i 17 anys juntament amb el seu professorat actuant junts. Alguns dels instituts de Catalunya
que hi participen són d'Amposta, Cornellà de Llobregat, El Vendrell, l'Ametlla de
Mar, L'Arboç, Molins de Rei, Roquetes de Sant Pere de Ribes, Sant Cugat del
Vallès, Torroella de Montgrí i Viladecavalls, entre d'altres. Canal Terres de l’Ebre
emet avui divendres (22 h) el musical ‘Com Sona l’ESO?’.

CANAL TERRES DE L’EBRE. 22 H

L'espectacle 'InTarsi' de la Fira del Circ Trapezi
de Reus s'emet dissabte en directe
El Canal Terres de l'Ebre emetrà demà dissabte, 14 de maig, a les 22h, des del teatre
Bartrina de Reus, 'InTarsi', una emissió
especial produïda per La Xarxa amb la
col·laboració de Canal Reus TV, en una edició especial que commemora els 20 anys de
la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi.

8ena. Festa del Mercat, a Amposta
Des d’avui divendres i fins el diumenge

Una vuitantena de parades 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 vuitena edició. Una edició que,
segons ha destacat l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, "creix en nombre de participants pel que fa al mercat i a les
tavernes i aposta per millorar la qualitat
de l'oferta i els espectacles". Així, del 13
al 15 de maig, la capital del Montsià es
tornarà a submergir en la vida de principis de segle passat, quan la vila va ser
declarada ciutat.

Nova iniciativa de
l’Associació Esportiva
Jordi Pitarque
L'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià informa que avui
divendres dia 13 de maig es durà
a terme la I Jornada Futbolística
per a persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament. Aquesta iniciativa sorgeix a partir de la voluntat de l'AEJPC de fomentar la pràctica de l'esport i els valors que caracteritzen l'associació: humilitat, respecte, esportivitat, esforç, dedicació, constància,
treball en equip, companyonia, superació, inclusió i empatia.
La realització d'aquesta es realitzarà al camp de futbol municipal de l'Ampolla de les 10h fins a les 16h i participaran 21
alumnes del Centre d'Educació Especial l'Àngel (APASA). A
més del Torneig del setembre, l’Associació organitza activitats complementàries durant l’any a les que cal afegir ara
aquesta que es farà avui divendres.
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Consultes
ciutadanes: cada
dia més
Els processos participatius
van a l'alça. Preguntar als
ciutadans està de moda,
ja sigui a través dels pressupostos participatius o
de consultes sobre aspectes locals concrets. S’ha
de valorar la creació d’aquests processos participatius pel que representen socialment per poder
decidir qüestions d’interés
d’un poble. No obstant,
encara hi ha opinions
diverses sobre les consultes ciutadanes. Per les
darreres experiències viscudes al nostre país, el
balanç que se’n fa és que
falta més implicació.
Caldria analitzar també la
trascendència del motiu
de la consulta i les poblacions en les que s’han
efectuat fins ara. Però
entre aquestes, la valoració és que la implicació
encara és minsa. Els organitzadors, en general,
creuen que és una aposta
a llarg termini, que falta
crear l'hàbit. Per tant, la
participació continua sent
l'assignatura pendent de
les consultes ciutadanes
que, cada dia més, proliferen als municipis. Hi ha
qui pensa que encara
manca cultura participativa. Serà qüestió de temps.
La magnitud del conflicte
que s’hagi de decidir i
també qui l’organitza,
poden ser claus per la participació. Al nostre territori, ens trobem en un
moment ‘dolç’ de consultes ciutadanes. Seran una
referència, davant d’altres
que poden sortir en el
futur. Aviat podrem fer les
nostres valoracions al respecte, i si ens impliquem o
no.
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Xerta consultarà els veïns sobre si recupera el toc de
les campanes de l'església durant la nit
L'equip de govern obre un procés de participació ciutadana arran d'una moció del grup de CDC perquè les campanes tornin a tocar
L'Ajuntament de Xerta ha
decidit impulsar una consulta ciutadana per acabar
amb la polèmica del toc de
campanes de l'església.
Des del 2014, arran de la
petició d'un hotel del
municipi, el consistori va
decidir desconnectar les
campanes entre la mitjanit
i fins les 8 hores del matí.
Segons explica ACN, en
aquell moment un grup de
veïns es va revoltar i va
recollir més de 300 firmes
per restituir el toc de campanes però el vot de qualitat de la llavors alcaldessa
convergent,
Roser
Caballeria, va determinar
que es mantenia silenciat el
campanar durant la nit.
Ara, una moció del grup de
CDC a l'Ajuntament Xerta,
que instava a recuperar el
toc de campanes nocturn,
ha portat l'equip de

La Ràpita engega la consulta que permetrà a la ciutadania
decidir sobre els usos dels locals dels baixos del Parc de Garbi
Un total d’11.109 persones estan cridades a les urnes, des de dilluns i fins diumenge

L’Ajuntament de La Ràpita ha posat en marxa aquest dilluns dia 9 la consulta ciutadana convocada per definir els usos dels locals dels baixos del parc de Garbí. Les urnes d’aquesta consulta ciutadana s’han obert a primera hora del matí i restaran a disposició dels
votants durant tota la setmana, fins diumenge 15 de maig, als tres punts de votació establerts. En total són 11.109 les persones que composen el cens definitiu, i que podran
decidir entre tres opcions: activitats d’oci nocturn, activitats diürnes i ús mixt. El resultat
es coneixerà dimarts 17 de maig. “Estem davant una consulta que planteja tres opcions:
l’oci nocturn, que és allò que hem tingut històricament, i que contempla discoteques o
bars musicals, una segona que és l’activitat de caire diürn, com ara locals comercials, de
restauració i turístics i, la tercera, que és una combinació d’activitats nocturnes i diürnes
i s’entén que d’aquesta manera, amb aquesta tercera opció, s’amplien les possibilitats
d’ús del parc de Garbí”, ha afirmat l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.
El cens definitiu total està conformat per les persones que tenen més de 16 anys i
consten empadronades al municipi de manera ininterrompuda almenys des de fa tres
anys. Ahir dijous a migdia, segons fonts consultades, es preveia que, fins aquell moment,
hi havia un 15% de participació tot confiant que s’ampliés en el cap de setmana.

govern a impulsar un procés de participació ciutadana com a "millor opció per
tancar aquest assumpte".
L'alcalde de Xerta, Roger
Aviñó, ha explicat que,
conscients que el tema
aixeca polseguera entre els
veïns i que és "un tema
complicat perquè atén més
als sentiments que no pas
a qüestions polítiques
purament", l'equip de
govern del municipi del
Baix Ebre ha decidit convocar una consulta ciutadana
sobre si cal restituir el toc
de campanes durant la nit,
De fet, els veïns que van
recollir firmes per mantenir-lo, ja assenyalaven que
els tocs de campana van
ser declarats patrimoni cultural immaterial sonor de
Catalunya l'any 2010 i
queden exclosos de l'aplicació general de la llei

16/2002 de prevenció
contra la contaminació
acústica.
El que farem serà respectar
i fer complir l'opció majoritària de la consulta i si,
derivat d'això, hem d'atendre conseqüències, l'equip
de govern se sentirà
reforçat amb què la majora
del poble defensa aquella
opció", ha apuntat Aviñó.
L'alcalde de Xerta ha assegurat que estan estudiant
com s'articula la llei de
consultes populars no referendaries per poder celebrar-la "el més aviat
millor", si pot ser, el mes
vinent.

Es preveu que a
Xerta, la consulta
pugui ser el
mes vinent

El dia 28 de maig es farà la
gran pregunta a Tortosa
La consulta pel monument a la batalla de l'Ebre estava
prevista per a finals de juny, però les eleccions generals
ha fet avançar-la. Pel que fa a la pregunta i les respostes, el text acordat és el següent:
En relació al monument a la batalla de l'Ebre, que va
inaugurar el general Franco l'any 1966, què creu que
l'Ajuntament de Tortosa ha d'impulsar:
a) Retirar-lo i museïtzar-lo per promoure la memòria
històrica i la pau.
b) Mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo per
promoure la memòria històrica i la pau.
Els tortosins podran votar en 11 col·legis electorals del
municipi, un en cada poble i sis més dins de la ciutat,
de 9 a 20h. Podran exercir el seu dret a vot totes aquelles persones empadronades al municipi a data del 31
de desembre de 2015 i que tinguin més de 16 anys.

diarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE

4

www.mesebre.cat

L'alcalde de Tortosa lamenta el "postureig" d'entitats
i partits que critiquen la consulta pel monument
Ferran Bel retreu a Òmnium, ERC o la CUP que durant anys no s'hi hagin preocupat
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha qualificat
"d'oportunisme i postureig" les crítiques que arriben d'entitats i partits
polítics que, "en els
darrers 40 anys" no han
mostrat inquietud contra
el monument a la Batalla
de l’Ebre. Bel ha retret a
Òmnium, ERC o la CUP
que sigui a partir de la
convocatòria de la consulta ciutadana per decidirne el futur que fan pública
la seva preocupació per la
no retirada del símbol feixista. L'alcalde ha refusat
que amb la consulta es
vulgui qüestionar el feixisme i ha demanat que els
comunicats contra la consulta i el monument
incloguin una explicació
de la inacció històrica d'aquells que s'hi mostren

contraris però que no han
actuat mai per retirar-lo ni
quan han format part del
Govern del país, en
referència a ERC. Tal com
ha informat l’ACN, l’alcalde també ha ironitzat que
la CUP "apel·li a les institucions democràtiques
jurisdiccionals que tantes
vegades ha rebutjat" però
ha recordat a la formació
política que el dret de
petició i el procediment
legal que han engegat ja
el va intentar un advocat
de Madrid el 2015 i va ser
refusat
pel
Tribunal
Suprem.
Manifest
D’altra banda, personalitats diverses del món de la
cultura han decidit posicionar-se davant la consulta. En un manifestat,
lamenten la convocatòria

de la consulta i critiquen el
redactat de la mateixa pel
que consideren que és
"una perversió del llenguatge" quan es parla de
memòria històrica i pau en
les dues opcions. Els signants creuen que el
monument s'hauria de
retirar, en compliment de
la Llei, i que no caldria una
consulta per avalar aquesta decisió. Malgrat això, i
un cop convocada, donen
"ple suport" a la retirada i
museïtzació del monument, i fan una crida
"amable i generosa" a la
ciutadania de Tortosa perquè "independentment
de la seva ideologia" i
com a capital de les Terres
de l'Ebre, "doni exemple i
actuï amb valentia, maduresa, cultura democràtica,
sentit de la justícia i de

país, i voti l'opció A".
Entre les diferents personalitats que han signat el
document hi ha: Lluís
Llach, Rosa Regàs, Vicent
Partal, Sílvia Comes, Joel
Joan, Pere Camps, Víctor
Amela, Lluís Homar, Pau
Alabajos, Quico Pi de la
Serra, o Ventura Pons.
Així mateix, també hi ha
personalitats ebrenques
com Sílvia Sabaté, Pere
Ponce, Germà Bel, Josep
Sànchez-Cervelló, Andreu
Carranza i Ignasi Blanch,
entre altres.
Així mateix, els sindicats
CATAC-CTS
(IAC),
CCOO, UGT, USOc i
USTEC-STEs (IAC) -juntament amb la Comissió per
la retirada dels símbols
franquistes de Tortosatambé han signat un
manifest de rebuig a la

consulta i a favor de la
retirada i museïtzació del
monument del riu, en
compliment de la Llei de
Memòria Històrica.

Personalitats del
món de la cultura
signen un manifest
per la retirada.

La nova DeltaFira aposta per la gastronomia
I per un programa d’actes i activitats per a tota la família. Enguany, del 19 al 23 de maig
Deltebre viurà el cap de setmana del 19 al 23 de maig una
nova edició de la recuperada DeltaFira. Segons nota de
l’Ajuntament, la mostra estarà dividida en cinc eixos diferents: gastronòmic, comercial, cultural, lúdic i institucional.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “la
recuperació de la DeltaFira ha estat un dels objectius principals de l’actual govern atès que era una de les demandes
constants de la ciutadania del municipi tal i com va quedar
latent als pressupostos participatius de l’any passat”.
Alhora, Soler ha afegit que “la DeltaFira ha de tenir un llarg
recorregut i ha d’esdevenir una mostra que sigui referent a
tot el territori de manera que permeti dinamitzar l'economia del municipi”. A la foto, la roda de premsa de la presentació de Delta Fira.

Dolores Rodríguez rep la Medalla
Centenària de la Generalitat
Va regentar una merceria a Jesús i Maria, 30 anys

La directora dels
Serveis Territorials
de Treball, Afers
Socials i Famílies a
les Terres de l’Ebre,
Rosanna Fatsini, ha
entregat aquesta
setmana la Medalla
Centenària de la
Generalitat a la
senyora Dolores
Rodríguez i Dedieu
que va néixer el 15
de maig de 1916 a Bossòst. Va cursar estudis de
mecanografia, taquigrafia i càlcul mercantil a Tortosa,
a l’Acadèmia Cots. Va regentar una merceria a la
població de Jesús i Maria, durant uns 30 anys. Té 2
fills, 7 néts i 9 rebesnéts.

Músics de l’Ebre a favor dels
refugiats d’Idomeni
Diumenge 15 de maig (19h) a l’Auditori Felip Pedrell

Diumenge 15 de maig, a les 19h, l’Auditori de Tortosa acollirà un gran festival artístic destinar a recollir fons i solidaritat amb els refugiats dels camps grecs d’Idomeni i Eko.
Concretament, la iniciativa proposa l’ajuda al projecte educatiu Hot Food Idomeni (cada dia dona menjar calent a
8000 refugiats, inclosos els xiquets de l’escola) i a Acció
Solidària i Logística, ong bombers catalans, que cada dia
porten fruita i verdura a milers de refugiats. Han confirmat
la seua participació artistes com El Mafio, Provoking Peace
Band, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Josep
Maria Bonet, Nika Zuñiga & los Daltons, A traïción i Anny
Noriega i Ainhoa Ortiz. El festival està organitzat per la
Fundació Provocant la Pau i compta amb la col·laboració d’entitats com l’Ajuntament de
Tortosa, Acadèmic, Túbal i la botiga Topdisc (carrer de la Llotja 7 de Tortosa), on es
venen les entrades anticipades (donatiu de 3€) i també les de fila 0. Així mateix, es
podran adquirir les entrades i col·laborar en la Fila 0 a la mateixa taquilla del teatre, una
hora abans del concert.
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Més notícies
* EL COMERÇ TORTOSA
CENTRE ENGEGA UNA
NOVA EDICIÓ DE LA
CAMPANYA “DISSABTES
DE
PRIMAVERA”.
Aquesta és la sisena edició, que busca dinamitzar
el Centre de la ciutat, oferint diferents activitats pels
carrers, places i establiments comercials i de serveis de la ciutat, amb moltes sorpreses tant per als
grans com per als més
petits. Al llarg dels propers
dissabtes del mes de maig
i del primer del mes de
juny, es realitzaran diferents activitats al carrer
per promoure el lleure i
l’oci a la ciutat, i per donar
a conèixer els productes
que des dels establiments
comercials i de serveis s'ofereixen. Demà dissabte
14 de maig és el dia dels
Xiquets al Centre, amb
tallers
infantils
de
Manualitats Tortosines i
Karaoke Infantil a la Plaça
Barcelona i Taller de
Figures amb pasta Think
Enjoy i inflables a la Plaça
d’Alfons XII, d'11.30 a
13.30h.
*EL PINTOR FRANCESC
TODÓ
(TORTOSA,
1922) ha fet aquesta setmana lliurament del quadre "Peu de Taula"
(2002), de la seva col·lecció particular, al Museu de
Tortosa,
Històric
i
Arqueològic de les Terres
de l'Ebre. L'artista ha volgut lliurar personalment la
pintura, un acrílic sobre
tela, a l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, en una breu
trobada que ha tingut lloc
al mateix museu, a l'entrada del qual ha quedat
exposada de manera provisional.
*EL SECRETARI GENERAL
DE L'ESPORT, GERARD
FIGUERAS, s'ha reunit
aquest dilluns amb l’alcalde, Ferran Bel, la representant de la Secretaria
General de l’Esport a les
Terres de l’Ebre, Cinta
Espuny, la 1a tinent d’alcalde, Meritxell Roigé, i el
regidor
d’Esports,
Joaquim del Pino, en la
seva primera visita oficial a
Tortosa. En la trobada
s’han valorat les diferents
infrastructures esportives
que s’han impulsat durant
els últims anys al municipi
així com els projectes que
s’està previst desenvolupar durant el present
mandat municipal.
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*EL TEDXAMPOSTA,
que enguany estrenava
llicència de nivell superior amb més públic,
més voluntaris, més
ponents i més pressupost, va superar dissabte les expectatives marcades i va aplegar a l’auditori
de
la
Lira
Ampostina 350 persones d’arreu de les Terres
de l’Ebre. De fet, des de
l’organització es vol destacar
precisament
aquest element territorial. “S’han mesclat
assistents, voluntaris,
organitzadors i partners
de totes les comarques
de l’Ebre perquè el que
volem demostrar és que
units som més forts que
si pensem en clau local.
La xarxa de talent territorial és un dels valors
més importants del
TEDxAmposta”,
va
manifestar el llicenciatari del TEDxAmposta i
mestre de cerimònies de
l’acte, Joan Estellé des
de l’escenari.
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Amposta aconsegueix la cessió
de l’antic esplai Sant Jordi
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Manifestació per
reivindicar la millora de
l’educació pública
Es critica el tancament de línies P3

La Fundació Pedrera ha cedit els baixos de l’Avda. Catalunya, de forma gratuïta
L'Ajuntament d’Amposta
ha aconseguit que la
Fundació la Pedrera cedeixi, de forma gratuïta, l'antic esplai Sant Jordi.
Aquests baixos, ubicats al
principi de l'Avinguda de
Catalunya, s'utilitzarà per a
usos socials. Segons nota
de
l’Ajuntament,
de
moment, s'hi han instal·lat
la Federació de Salut
Mental de Catalunya, l'entitat d'Ajut per l'hiperactivitat i déficit d'atenció de
les Terres de l'Ebre
(AHIDA) i la Fundació
Privada Gentis, entitats
amb les que ja s'ha signat
el conveni de cessió de l'espai. Totes tres, durant l'acte
de signatura (imatge de la
foto), van agrair la possibilitat de disposar d'aquest
espai, que no només dignifica la seva tasca, sinó que
la fa visible al conjunt de la
ciutat. "Gràcies a aquesta
gestió, tres entitats que tre-

ballen pel nostre municipi,
podran utilitzar l'espai
sense cap tipus de cost",
explica
l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs,
tot afegint: "l'anterior conveni preveia un pagament
de 6.000 euros anuals i les
gestions fetes per l'equip
de govern han aconseguit
que sigui gratuït perquè

entitats sense ànim de lucre
que treballen intensament i
arriben allí on no pot arribar l'Ajuntament puguin
desenvolupar la seva tasca
de forma correcta".
Durant les properes setmanes se signarà el conveni de
cessió de l'espai amb
l'Associació de Voluntaris
d'Amposta.

Representants dels sindicats de l'ensenyament públic,
USTES-STEs, CCOO, Aspepc-sps, USOC, UGT i també
CGT, han fet la primera manifestació, de les que estan
convocades aquest dimecres a diferents punts del país,
per reivindicar la millora de l'educació pública i les condicions laborals del professorat. Un dels motius de protesta és l'empitjorament de les condicions de treball
dels professionals, amb un horari lectiu que demanen
rebaixar a 18 hores a primària i 23 hores a secundària,
o l'horari fix als centres de secundària o l'estabilitat del
personal substitut, entre altres. Tal com informa ACN,
també critiquen el tancament de línies de P3, un problema que ha posat en peu de guerra les AMPA, per
exemple, d'Amposta, on es preveu que alguna de les
escoles, previsiblement la Soriano Montagut, perdin un
grup. Les dades provisionals apunten que es perdran en
concret dues línies de P3 al territori. Els sindicats tampoc volen que s'estengui el pla pilot de nomenaments
de les substitucions segons un perfil per cobrir llocs de
treball específics, una mesura que consideren que provoca nomenaments fets "a dit".

diarimés
ebre
6

TERRES DE L’EBRE

La Generalitat finalitza la reforma
de dos molls al port de la Ràpita
S’ha actualitzat l’estructura dels molls pesquer i d’armament
per oferir més servei als usuaris. ‘Les dues obres han suposat
una inversió de 432.000 euros’

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha enllestit l’adequació del moll d’armament i del moll pesquer del port de Sant Carles de la Ràpita, per adaptar les dues
infraestructures a les noves necessitats dels usuaris. Les dues actuacions s’emmarquen dins del Pla d’inversions 2014-2017 de Ports i suposen un import de 432.000
euros. La remodelació del moll pesquer ha implicat la renovació de la superfície de
la infraestructura i els equipaments per a donar major serveis als pescadors i als seus
vaixells i ajudar a potenciar l’activitat pesquera.
Situat entre el moll de Ribera i la llotja, el moll pesquer (a la foto) té una longitud de
193 metres i es divideix en dos trams. En un tram s’amarren els vaixells de tresmall
i, en l’altre, els vaixells d’arrossegament. L’actuació ha permès fer en aquest moll una
nova superfície amb lloses de formigó que després s’ha pavimentat i senyalitzat
horitzontalment. El moll d’armament, ubicat entre el varador i el moll de la benzinera, és un moll multifuncional que té una longitud de 144 metres. Aquest espai dóna
servei a tot tipus d’embarcacions: vaixells turístics locals, vaixells pesquers, vaixells
d’esbarjo, així com a l’activitat de les embarcacions del varador.
Les obres han consistit en la renovació de la superfície del moll amb lloses de formigó, que posteriorment s’ha pavimentat. El moll d’armament s’ha dotat, igualment,
de xarxa de serveis, norais i defenses per a oferir millor servei als usuaris i als vaixells.

El Ministeri de Medi Ambient retirarà l'antiga
línia elèctrica aèria de la barra del Trabucador
També s'ubicarà un observatori d'aus a les antigues salines de Sant Antoni

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient Marí, a través del servei de
Costes a Tarragona, executarà diversos treballs de millora al Delta de l'Ebre, al
Trabucador, l'Alfacada i la Tancada. Es tracta del desmuntatge de la línia elèctrica aèria
de 25 quilovolts situada a la barra del
Trabucador, al terme municipal de Sant
Carles de la Ràpita, i l'eliminació de la línia
elèctrica a les antigues salines de Sant
Antoni, al terme d'Amposta, on s'ubicarà
un observatori paisatgístic i d'aus. Segons
ACN, també es delimitarà físicament la
zona de vegetació entre la platja i la carretera de Baladres per evitar l'entrada de
vehicles a la zona de vegetació existent. Els treballs han estat licitats per més de
600.000 euros. Els de l'eliminació de la línia elèctrica de la barra del Trabucador està
previst que durin un mes i començaran un cop la Generalitat i l'empresa responsable
del subministrament elèctric finalitzin la instal·lació de la línia subaquàtica amb la qual
se substituirà pel subsòl marí dels Alfacs. La línia elèctrica que es desmuntarà té una
longitud total de 7.800 metres, amb un total de 94 vans amb 3 cables cadascun.
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Ginesta exigeix a ERCROS
“responsabilitat social per conservar el
major nombre de llocs de treball a Flix”
El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies es va reunir amb
el comitè d’empresa de la planta d’Ercros
El secretari general del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies,
Josep Ginesta, ha exigit aquest
dimecres a l’empresa Ercros “responsabilitat social per conservar el major
nombre de llocs de treball a Flix”.
L’endemà que Ercross anunciés les
futures inversions i ratifiqués el tancament de la planta de Flix, la qual
cosa implicaria l’acomiadament de
135 treballadors de les factories de
Flix i de Vila-Seca, Ginesta s’ha reunit a Flix amb el comitè d’empresa de
la planta d’Ercros i amb l’alcalde de
la localitat, Marc Mur. Josep Ginesta
ha denunciat “la baixa sensibilitat
d’Ercros vers els treballadors, el
municipi i el Govern de la
Generalitat” als que no havia informat de les novetats anunciades
dimarts per l’empresa, per la qual
cosa, ha afegit Ginesta, “exigim a Ercros un pla social que faci justícia territorial
amb Flix, la comarca i salvi el major nombre de llocs de treball possibles”. “Ercros
ha estat durant molts anys utilitzant els recursos naturals de Flix; les persones han
donat el seu treball, les seves vides a l’empresa, i per això, en aquest procés de
desinversió Ercros ha de posar l’accent en la capacitat de quants llocs de treball
conserva a Flix o que una nova empresa en recuperi part dels actuals”, ha afirmat
el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Josep
Ginesta ha demanat a Ercros “justícia territorial” perquè “les noves inversions ni
les càrregues de treball d’altres plantes no seran ni de bon tros les que necessita
la gent de Flix. Ercros no és prou justa tan sols conservant llocs de treball o traslladant-los a d’altres indrets”.
D’altra banda, Josep Ginesta s’ha reunit, també aquest dimecres, a Tortosa amb
els agents socials i empresarials, alcaldes i consells comarcals de les Terres de
l’Ebre als que ha traslladat l’aposta del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de “concertar les polítiques públiques d’ocupació, identificar les necessitats i prioritats de la demarcació perquè els llocs de treball es creen al territori”.
“La voluntat del Departament de Treball és que les Terres de l’Ebre obri un espai
de diàleg perquè tots els agents socials, econòmics i locals dissenyin, consensuadament, estratègies territorials de desenvolupament i ens ajudin a vertebrar les
polítiques d’ocupació a la demarcació”, ha subratllat Ginesta.

Denunciats 13 mariscadors professionals per
l'extracció il·legal de més de 3 tones de garoines
La pesca furtiva i la seua comercialització posa en perill el sector

13 mariscadors professionals han estat denunciats
per l'extracció il·legal de 3.500 kg de garoines de
les costes del Delta de l'Ebre. En una actuació conjunta d'inspectors de pesca de la Generalitat i
Mossos d'Esquadra, que fan controls per impedir la
pesca furtiva, els agents van detectar la presència
de grans quantitats de garotes venudes en indrets
on no hi ha cap mariscador professional, i que a
més no constaven com a declarades a la
Generalitat. Les denúncies han estat trameses als
serveis territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre
perquè s'iniciï l'expedient corresponent per infracció greu a la llei catalana de pesca.
Tal com informa ACN, actualment, la Direcció
General de Pesca i Afers Marítims, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), només té atorgades 3 llicències professionals d'extracció a mariscadors de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla. La campanya de recollida de garoines porta associat un seguiment anual de l'estat de les
poblacions i el nombre de permisos especials està vinculat al resultat del seguiment i
a l'estat dels recursos.
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Més
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*LES NUCLEARS D'ASCÓ
I VANDELLÒS investiguen
si els components adquirits a Areva són defectuosos. La multinacional francesa treballa, actualment,
en la instal·lació dels nous
sistemes de venteig filtrat
a les plantes atòmiques
catalanes.
*MÓRA D’EBRE: el proper dijous 26 de maig, la
capital de la Ribera d’Ebre
acollirà la dotzena edició
del Tradijoc: trobada de
jocs populars i tradicionals
de la Ribera d'Ebre i la
Terra Alta, de la totalitat
d'alumnes que cursen 1r
d'ESO d'ambdues comarques.
*CLOENDA DEL PLA
D’OCUPACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA
TERRA ALTA. Durant 6
mesos, 10 persones han
treballat en diferents
Ajuntaments de la comarca.
D’aquestes,
4
començaran a treballar en
empreses del territori.
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Acabat el primer tractament contra la
mosca negra a l'Ebre
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Nou Pla d’Ocupació per al
manteniment d’entorns urbans
De la Ribera d’Ebre

Dimarts passat, des d’Ascó a Amposta

El Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l'Ebre, el COPATE, ha
fet aquest dimarts al
matí, el primer dels cinc
tractaments que té planificats aquesta campanya
contra la mosca negra al
riu Ebre. En poc més de
tres hores, i aprofitant
que no plovia, es van
abocar 2.100 litres d'insecticida biològic BTI.

Segons informa l’ACN,
l'helicòpter els va buidar
a set punts del riu, des
d'Ascó fins a Amposta.
Com apuntava el director
tècnic del COPATE, Raül
Escosa, tot i que per problemes administratius no
es va poder fer un primer
tractament al febrer, ara
ha calgut esperar la rebaixa dels cabals del riu que
impedien tractar, amb

avingudes de 600 i 700
metres cúbics per segon.
El tractament es va planificar tenint en compte el
mostreig del passat 5 de
maig on es va detectar un
punt àlgid, de 79 larves
per quilo de macròfit al
tram de Miravet, i un
punt mínim, de 5 larves
per quilo de macròfit al
tram Ascó - Garcia.

«Compra a Móra d’Ebre i vine gratis a Litterarum»

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha posat en
marxa un nou Pla d’Ocupació a la comarca, amb l’impuls de la Diputació de Tarragona, i adreçat a persones
aturades. Així doncs, els pròxims sis mesos cinc persones de la comarca –un responsable i quatre peons–
s’encarregaran de realitzar tasques de manteniment en
equipaments municipals i espais públics de tots els
pobles, amb l’objectiu de millorar el paisatge urbà riberenc. La presidenta del Consell Comarcal, Gemma
Carim, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda
als nous beneficiaris del Pla d’Ocupació, tot desitjantlos que la seva experiència i el seu pas per aquest programa públic els ajudi a millorar les seves expectatives
laborals i que puguin reincorporar-se a un lloc de treball un cop passin aquests sis mesos.

Homenatge a 177 nadons de la Ribera d’Ebre
A la catorzena Festa de les Cigonyes, diumenge passat a Flix

Campanya amb la Unió de Botiguers de la capital de la Ribera
Litterarum, Fira d’Espectacles Literaris de Móra d’Ebre ha aconseguit
enguany la complicitat dels comerciants de Móra d’Ebre per treballar
plegats en la dinamització comercial a través de la cultura. Així, juntament amb la Unió de Botiguers, s’ha engegat la campanya
«Compra a Móra i vine gratis a Litterarum». Arran d’aquesta campanya durant només els dos propers dissabtes de maig, el 14 i el 21,
els comerços adherits a la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre regalaran als clients que facin una compra superior als 20 euros una entrada gratuïta a escollir entre tres espectacles que es representaran a La
Llanterna Teatre durant la fira Litterarum. Litterarum, Fira d’Espectacles Literaris arriba enguany a la
novena edició i se celebrarà del 27 al 29 de maig, tot coincidint en dates amb la Fira del Llibre Ebrenc a
Móra d’Ebre. Està organitzada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Institució de les Lletres Catalanes,
mentre que la Fira del Llibre Ebrenc l’organitzen l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, l’Institut Ramon Muntaner i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Una de les novetats
d'enguany és que per primera vegada es retransmetrà en directe per les televisions locals de Catalunya
la inauguració de Litterarum i l'espectacle d'obertura a través de la Xarxa de Comunicació Local i el Canal
Terres de l'Ebre. A la foto, l’alcalde Joan Pinyol el dia de la presentació (ACN).

La Reserva Natural de Sebes, a Flix, va celebrar un any més la Festa de
les Cigonyes, una cita que té com a objectiu retre homenatge als nascuts a la comarca o als pobles del voltant durant l'any anterior. Tal com
informa ebredigital.cat, l’acte va acabar amb una fotografia de família
i amb l'alliberament simbòlic d'una cigonya del Centre de Recuperació
de fauna salvatge de Vallcalent, a Lleida.
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*ROQUETES: Primera
Mostra “Roquetes Jazz
Beer & Food Trucks”,
una combinació de
música, cervesa i menjar
ràpid i que tindrà lloc els
tres propers dissabtes en
emplaçaments diferents.
El primer serà demà a
l’Hort de Cruells, a partir
de les 9 del vespre i a les
10 de la nit començarà
l’actuació del grup
“Four O'clock”.

* UNIÓ DE PAGESOS
reclama la reducció dels
índexs de l’IRPF per a la
fruita dolça com a
mesura urgent per
pal·liar els efectes de la
greu crisi del sector. Així
mateix, demana accions
urgents per resoldre la
greu crisi del sector
cunícola i contra l’abús
reiterat de la gran distribució.
*EL CONSELL RECTOR
DE L’EMPRESA SOLDEBRE S.C.C.L. ha emès el
veredicte i entre els nou
anuncis televisius presentats pels estudiants
de tercer del Grau
d’Administració
i
Direcció d’Empreses de
la Facultat d’Economia i
Empresa al campus
Terres de l’Ebre de la
URV ha escollit el realitzat pels estudiants Jordi
Bautista,
Alfons
Martínez i Dídac Marzà.
Així s’ha fet públic
aquesta setmana en un
acte que ha tingut lloc a
l’Aula Magna del campus.
*LA RÀPITA: del 20 al
29 de maig, tindrà lloc
la Setmana Bio, per l’alimentació
ecològica.
Ahir fou presentada en
roda de premsa.
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Lliurament de Beques
Dr. Ferran 2016

Deltebre aposta per ubicar l’Escola de
Música a l’equipament de l’Escola Bressol
“I compartir l’espai”
El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha
estat marcat per l’aprovació, amb els vots
favorables de CDC, CE-Socialistes, PP, CUP
i el vot en contra d’ERC, de la proposta de
modificació de la concessió de l’equipament
de la llar d’infants de Deltebre de manera
que l’Escola de Música es pugui ubicar al
recinte i així poder compartir l’espai una
vegada fetes les obres d’adequació. Segons
nota de l’Ajuntament, en un principi l’Escola
de Música s’havia d’ubicar a l’actual equipament on està l’Associació Musical Espiga
d’Or. Ara bé, “després de què l’anterior
equip de govern realitzés determinades
inversions, per a la seva adequació, com és el cas de la instal·lació d’un ascensor, tampoc es
compleix la normativa necessària segons els informes tècnics d’Ensenyament”. D’altra
banda, en aquest plenari, i per quarta vegada, s’ha aprovat el plec de condicions de finalització de les obres de la segona fase del nucli de Riumar. En total, el projecte tindrà un cost
de 1.588.775€. En aquest sentit, cal tenir en compte que, “amb l’entrada del nou govern
municipal, es va retirar l’anterior projecte atès que aquest plasmava un cost econòmic força
superior, al voltant d’1.800.000€, que amb el mateix projecte, actualment, és menor sense
reduir ni modificar cap apartat. En la mateixa línia, les contribucions especials que hauran de
pagar els veïns i veïnes de Riumar s’han reduït en un 30% en aquest projecte en comparació del que va fer el govern anterior”. Per acabar, informar que el govern municipal continua treballant per poder obrir el Complex Esportiu tot i les complexitats econòmiques i judicials. En el plenari, es va aprovar la resolució definitiva del contracte, i elevar al Tribunal
Suprem de Madrid el conflicte per decidir la liquidació econòmica d’aquesta resolució.
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I comiat dels especialistes en formació de l’ICS
Ahir dijous 12 de maig, a les 18 hores, a la Sala del
Polvorí del Parador de la Suda de Tortosa, va tenir lloc
l’acte de lliurament de les beques d’investigació Dr.
Ferran 2016 coincidint amb l’acte de comiat dels metges, farmacèutics i llevadores residents que han acabat
el seu període d’especialització a l’ICS Terres de l’Ebre.
Es van lliurar dues beques i dos accèssits que es destinaran a donar suport econòmic a projectes de recerca
en salut. Les beques i els accèssits han estat de 3.000
€ i 1.000 € respectivament, i es van concedir a dos
grups d’inici i a dos grups emergents. A aquesta convocatòria de Beques Dr. Ferran 2015 es van presentar
13 projectes de recerca.
El conferenciant d’enguany fou el Dr. Joan Borràs
Balada, que va impartir la conferencia magistral: "El
cribratge del càncer de còlon. A propòsit de l’experiència a Terres de l’Ebre".
Addicionalment, abans d’aquesta conferència, els
investigadors becats en la convocatòria del 2015 van
fer una breu comunicació oral dels resultats dels treballs que van ser mereixedors de l’ajut.
Posteriorment, es va celebrar l’acte de comiat dels
nous especialistes que han acabat el període de formació a l’ICS Terres de l’Ebre aquest mes de maig. Han
finalitzat la seva especialitat: tres residents de llevadores, sis de medicina familiar i comunitària, un de radiodiagnòstic, un de medicina interna, un de traumatologia i cirurgia ortopèdica i un d’anestesiologia i reanimació.

La Ràpita posa en marxa una campanya per advertir de les
sancions per deixar excrements de gossos a la via pública
L’Ajuntament de la Ràpita ha iniciat una campanya de
conscienciació a l’entorn de la conducta dels propietaris dels gossos a la via pública. La campanya advertirà
amb falques radiofòniques i publicitat impresa de l’aplicació immediata de les sancions contemplades en
l’ordenança d’animals domèstics, segons la qual, deixar els excrements dels gossos al carrer pot comportar
multes de 200 euros.
L’objectiu és acabar en les queixes ciutadanes i tindre
una ciutat més neta.
Així, tot i que l’abandonament d’excrements a la via
pública és una de les qüestions que més molèsties i
queixes ciutadanes desperta, l’ordenança d’animals
domèstics de la Ràpita regula un ventall molt més ample de comportaments relacionats amb la tinença
de gossos i mascotes: “L’ordenança d’animals regula un seguit de fets per tal que puguin ser sancionables, com l’abandonament d’excrements dels animals al carrer, altres tipus de molèsties als veïns com
ara sorolls, portar els gossos deslligats per la via pública, entrar a zones vetades com parcs o zones
infantils, tenir-los sense censar o sense el xip o també gossos de races potencialment perilloses sense la
corresponent llicència”, explica la regidora de Governació i Mobilitat de l’Ajuntament de la Ràpita,
Conxi Vizcarro.

RAMIRA QUEROL GARCÉS, ÀVIA
CENTENÀRIA DE ROQUETES

L'Ajuntament de Roquetes, de mans de
l'alcalde de la ciutat, Paco Gas i acompanyat de l'assistenta social de
l'Ajuntament, Montse Grau, van obsequiar amb una placa commemorativa a la
roquetera Ramira Querol Garcés, amb
motiu del seu centenari. Ramira va nàixer
el 8/02/1916, és viuda de Manel Antolí
Caballé des de fa 40 anys aproximadament. Del seu matrimoni va néixer la
seva única filla, Ramira Antolí Querol,
casada i que treballa com a cuidadora.
(foto Roquetes Comunicació).
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DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA MARCEL·LÍ DOMINGO DE TORTOSA

CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Irene Prades
LA
Més Ebre: Irene, un nom
d'origen grec que significa
Pau. Irene Prades, una
dóna lluitadora, treballadora incansable que ha fet
de la Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa, un
lloc de pau, de benestar, de
cultura i d'educació, compromés amb els temps
actuals.
Irene Prades: (riu)- La
meva vida és la família i la
biblioteca. Prioritats màximes i nucli central i vital de
tot el que m'envolta. Quan
parlo de biblioteca em refereixo per extensió als usuaris. No he treballat d'una
altra cosa, tret d'uns dies
que vaig exercir de mestra.
He viscut l'evolució de les
biblioteques i llur concepte
en general, i en concret, pel
que fa a la B. Marcel·lí
Domingo, hereva de la
Biblioteca Popular i la
Biblioteca
Oliver
de
Boteller, el seu naixement ja
des d'un principi com a
Directora des de fa 10
anys. Hi dedico gran part
de la meva vida i a casa ho
entenen i em recolzen perquè saben que es tracta
d'una necessitat vital i íntima, però també de servei a
la societat.
ME: La biblioteca ja té 10
anys. Quines activitats
heu organitzat?
IP: Tenim moltíssimes activitats! Per a la Revetlla de
Sant Jordi vam organitzar
un concert de Joan Rovira
i també la presentació del
darrer llibre del bioquímic
resident a NY, Pere
Estupinyà, a més a més
d'un tast de vins. A la
Diada vam reunir més
d'una trentena d'escriptors a la paradeta de signatures de llibres ubicada
a la plaça de la Cinta on
els vàrem entrevistar per al
programa
de
Ràdio
Tortosa, Biblioones.
El passat divendres vam
inaugurar una exposició
de fotografia de Xavier
Bonfill Cardona, tortosí
resident a Londres, molt
interessant, 'Diaris de l'opressió' amb l'actuació del
Cor de LaBinota entre
d'altres.
Aconsellaria mirar la nostra pàgina, www.bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com.es, on trobareu
totes les activitats, lectu-

MEVA VIDA ÉS LA FAMÍLIA I LA BIBLIOTECA
ME: Com es trien els llibres que es troben a la
biblioteca?
IP: Tenim unes bibliografies que se'ns envien des
del Servei de Biblioteques
de la Generalitat de
Catalunya elaborades per
especialistes de cada temàtica. Aquesta informació
bibliogràfica recull els títols
bàsics disponibles al mercat dels diferents camps
del saber, amb l'objectiu
de facilitar la gestió de les
col·leccions de les biblioteques. També una altra via
són les recomanacions de
blocs, llibreries i les desiderates dels nostres usuaris.
Molts ens demanen aquell
llibre que ha sentit recomanat a la ràdio o algun
diari, o el boca-orella...

res, cursos... També m'agradaria destacar que el
18 de juny, fem la bicicletada literària TortosaAldover amb lectura de
fragments sobre el riu, i el
18 de juliol farem la inauguració
del
projecte
Heredera de Tom Carr
amb conferències, actuacions i tast de vins. Tenim
un any ple d'activitats i
totes elles molt variades.
ME: Quins serveis s'ofereixen al públic?
IP: Les biblioteques públiques ofereixen la gratuïtat
dels serveis a tot individu
que desitgi fer-ne ús, però
reservant els préstecs als
ciutadans que disposen del
carnet únic del Sistema de
Lectura
Pública
de
Catalunya. Organitzen trobades literàries, presentacions de llibres, grups de
conversa, tallers de lectures, exposicions, manualitats, rutes literàries... són
també els centres d'informació de l'administració
pública local. Arxiven les
dades històriques locals.
Serveis específics han estat
organitzats per respondre a

les necessitats de grups
d'usuaris particulars com
els dels nens (amb el programa
de
contes,
Bebeteca), de les persones
de mobilitat reduïda o de
visió problemàtica. Les
biblioteques públiques s'esforcen a servir sense discriminacions a tots els membres de la seva comunitat.
La societat del benestar
genera també ciutadans
més exigents i que cada
vegada més demanen nous
serveis, perquè han assumit
plenament que la informació i la cultura són drets
essencials de les persones
lliures, independentment
de la seva condició social.
Per tant, la biblioteca pública té un paper clau com a
element essencial que fa
possible l'accés dels ciutadans a la informació i la cultura, i requereix un reciclatge constant per no perdre
el seu paper capdavanter i
poder complir amb la seves
responsabilitats, perquè no
n'hi ha prou amb posar a
l'abast del públic la informació i les noves tecnologies, cal també garantir l'aprenentatge
d'aquestes

tecnologies i fer-ho, a més,
d'una manera igualitària,
sense condicionants d'edat,
sexe, nacionalitat o religió,
com indica el Manifest de
la Unesco per a la
Biblioteca Pública.
ME: Quins serveis són els
més utilitzats?
IP: préstec, préstec interbibliotecari, internet, hemeroteca...
ME: Parlem dels voluntaris
i voluntàries. Quines habilitats i qualitats són
necessàries?
IP: Implicació, creure amb el
projecte en comú que
vàrem encetar i que tractem
d'anar perfeccionant any
rere any, capacitat d'escoltar, saber treballar en equip.
I probablement tractar de
no mirar enrere i somriure
perquè el "material" amb el
que treballem (em refereixo
a les persones) paga la
pena, sobretot quan ens
adonem de la tasca educativa, d'integració i d'oferiment d'igualtat d'oportunitats que estem portant a
terme entre tots i totes
els/les que en formem part.

ME: Com veus les biblioteques dintre de 20 anys?
IP: Si el ritme accelerat de
tots els àmbits de la societat ja ens desmunten
esquemes i previsions,
seria agosarat per part
meva intuir cap on podem
anar les biblioteques, tot i
que disposem de dades,
d'indicadors i de sospites
professionals que ens fan
percebre alguns camins.
Em nego personalment a
acceptar com alguns apunten que a les biblioteques
no hi haurà llibres, entre
altres motius perquè el llibre és l'origen de tot, la
gènesi, el motiu principal.
Visualitzo espais diferents,
espais multifuncionals. I
també un usuari ja nadiu
digital més autònom i probablement amb demandes
diferents de les actuals.
Imagino també la imatge
idíl·lica de la biblioteca
sense parets. Apunto
aquestes idees de com
haurien de ser les biblioteques. - Un lloc de descobertes amb mitjans de formació contínua, fonts d'informacions generals, polítiques i socials, un magatzem d'idees i d'oportunitats per adquirir noves
aptituds. Centres socioculturals, de recursos i d'estudis locals i llocs de relacions i d'esbarjo -.
ME: Si haguessis de definir
la teva feina en tres paraules ...
IP: Un repte. Un compromís. Una il·lusió.

ME: Quines han estat les
situacions més divertides
que has viscut?
IP: Personalment m'ho
passo molt bé a les sessions de BEBETECA ballant
i cantant amb els nadons i
les famílies... mai hauria
pensat que faria el que faig
allí contant contes, o fent
titelles amb veus diferents...
ME: I les pitjors?
IP: Quan algú ens ha dit
racista sense motiu perquè
li hem cridat l'atenció i s'ha
defensat utilitzant aquesta
paraula. Per a mi la biblioteca és el lloc més
democràtic on tothom té
cabuda sense tenir en
compte la procedència,
raça i religió. La manca d'unió en moments determinats. Quan no hem pogut
resoldre demandes puntuals. La intolerància i la
incomprensió per part d'algun usuari i les retallades
pressupostàries. Tracto de
no pensar-hi amb el negatiu. Pel meu caràcter, vull
mirar cap endavant i veure
el futur amb optimisme.
ME: Després del tsunami
de les TIC (Tecnologies de
la informació i la comunicació), de quina manera ha
canviat el paper del bibliotecari/a?
IP: El bibliotecari/a contínua essent necessari malgrat les noves tecnologies.
Les biblioteques s'han acollit a les noves tecnologies
per reconduir els processos
tècnics exigits per proporcionar els serveis. La ràpida
aplicació de les noves tecnologies a les biblioteques
implica l'evolució constant
dels coneixements del personal de biblioteques per
tal que puguin assistir els
seus usuaris en la consulta
de les dades disponibles. La
funció de la biblioteca conviu ara amb la de centre
d'adquisició de competències en matèria de TIC que
és un element qualitatiu
decisiu. La tecnologia
transforma gradualment la
vida dels usuaris de les
biblioteques i alhora també
la del personal que hi treballa, el qual ha d'estar
cada dia més preparat per a
donar respostes, assessorar
i aconsellar d'una manera
professional i humana.
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Els taurins avalen que els animalistes enregistrin
els correbous en els espais públics habilitats a les places
Ximo Martí: “després que han estat reclamant als alcaldes tenir un lloc determinat per a poder gravar, ara resulta que no volen estar allí”
Vuit dies després de l'agressió per part de quatre
aficionats taurins a dues
activistes
animalistes,
l'Agrupació de Penyes
Taurines de les Terres de
l'Ebre va reunir dissabte a
més d'un centenar de
membres per tranquil·litzar els ànims (imatge de la
foto). Durant la reunió, els
aficionats van avalar la
presència d'animalistes a
les places de bous “si se
situen en els espais habilitats per autoritats i públic
general que els ajuntaments del territori facilitaran als activistes”. Els taurins van denunciar que se
senten criminalitzats pels
mitjans de comunicació.
També van assegurar que
"no hi haurà més agressions" i van lamentar que
l'incident del Mas ha per-

judicat la festa.
Durant la reunió, a porta
tancada, es van exposar
els acords als quals van
arribar els alcaldes amb el
delegat del Govern de les
Terres de l’Ebre i els taurins. Entre aquests, es va
decidir que els ajuntaments ebrencs facilitaran
un espai als animalistes o
altres persones que vulguin gravar els actes amb
bous.
Un cop acabada l’assemblea, Martí va especificar
que l’espai que es facilitarà és un espai ja existent
reservat a autoritats i
públic general i que no
està creat expressament
per als animalistes. Si els
activistes no accepten
quedar-se en aquest espai
i ocupen un carro, el president de l’Agrupació, Ximo

Martí, va explicar que pot
ser que els facin marxar.
D’altra banda, els animalistes han rebutjat aquesta
mesura i Martí ha apuntat
que “no es pot tractar
amb xampany i pastes a la
gent que et ve a denunciar. El que no s’entèn és
que es vol habilitar un lloc
perquè puguin estar per
gravar, que era el que ells
reclamaven als alcaldes.
Ara se’ls facilita el lloc i no
el volen. A això se li diu
provocació perquè el que
volen és estar entre el
públic. I així no ajuden, la
veritat”.
Entitats
com
AnimaNaturalis o ACTYMA consideren que la
solució passa perquè hi
hagi presència policial a
les places. Per Martí, “els
Mossos no han d’estar a

cap recinte perquè no ho
han estat mai” i ha dit que
“és bo” que estiguin a
prop per si hi ha algun
incident. El president de
l’Agrupació de Penyes
Taurines també ha assegurat que els fets de Mas
de Barberans van ser “un
cas puntual” que no es
tornarà a repetir. “Estem
segurs que no tornarà a
passar perquè la festa dels
bous es fa des de fa 800
anys i només hi ha hagut
dos incidents”.
Sobre els ànims detectats
a la trobada amb els aficionats taurins, Martí ha
lamentat com s’han tractat als mitjans de comunicació les agressions i consideren que s’ha perseguit
la festa i les tradicions de
les Terres de l’Ebre. “Som
tan catalans com el primer

i cadascú tindrà un costum” ha defensat.
Finalment, segons el president de l’Agrupació,
durant la trobada s’ha
condemnat l’agressió de

divendres passat, tot i que
ha admès que hi ha aficionats que, sense arribar a
justificar-la, han lamentat
que “se’ls denunciï per
tot”.

L'alcalde d'Alcanar demana "calma" després de l'anunci de les animalistes
que s'hi desplaçaran a gravar els bous
AnimaNaturalis demana a la Generalitat que incrementi la presència policial als actes taurins per evitar agressions com la de Mas de Barberans
Crides a la "calma" i a la
"distensió"; apel·lacions al
"sentit de l'hospitalitat del
poble", a la "sensatesa" i al
"sentit comú". Segons
ACN, l'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, es mostra convençut que l'agressió patida per les activistes
d'AnimaNaturalis el passat
29 d'abril a Mas de
Barberans, mentre gravaven els bous a la plaça, no
es repetirà durant els actes
taurins de la festa major
que s'inicien avui divendres

a la mitjanit a la localitat del
Montsià. La directora de
l'entitat animalista i una de
les agredides, Aïda Gascón,
ha comunicat als Mossos
d'Esquadra, al consistori i al
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre que, durant
aquests dies, es desplaçaran a la població per continuar enregistrant correbous. Confien que la
Generalitat desplegui ara
els mitjans policials necessaris per evitar un nou cas
com el de Mas de

Barberans. Per la seva
banda, Montserrat, que
s'ha reunit amb els representants de la comissió i
les penyes taurines locals,
ha advertit que la repetició
de situacions d'aquest
tipus no només perjudicarien la festa dels bous sinó
també "la imatge del
poble i del territori".
"Tothom és conscient de
la necessitat que no hi
hagi cap conflicte i no n'hi
haurà cap", ha subratllat
l'alcalde d'Alcanar després

Els alcaldes del Baix Ebre se sumen als del
Montsià en la defensa de la festa dels bous
També han emès un comunicat

Els 14 alcaldes del Baix Ebre s’han sumat aquest dilluns al manifest conjunt en
defensa de la festa dels bous que van impulsar la setmana passada els alcaldes del
Montsià. En una reunió extraordinària, han condemnat els darrers incidents del Mas
de Barberans, on dos animalistes van denunciar agressions durant un espectacle
taurí, i han demanat que no es criminalitze la festa i la gent d’un territori. Tal com
informa ebredigital.cat, el nou manifest afegeix un parràgraf on es lamenta “la
generalització que s’ha realitzat d’un fet aïllat que no té res a veure amb el civisme
i el respecte que la gent de l’Ebre, aficionats i no aficionats, sempre ha tingut cap a
la festa dels bous”.

de conèixer que les activistes d'Animanaturalis,
finalment, acudiran a les
festes majors de la població, entre els pròxims 14 i
21 de maig, per fotografiar i enregistrar amb
vídeo. Un material que,
posteriorment, solen analitzar i utilitzar per denunciar davant la Generalitat
possibles infraccions de la
Llei dels Correbous que
regula aquestes pràctiques. Per a Montserrat,
aquesta pràctica per part

de les animalistes no ha de
generar, a priori, cap tipus
de conflicte durant uns dies
festius.
"La gent d'Alcanar i la
comissió de bous estan
conscienciats que no ha
d'haver cap element de
tensió. Seran benvinguts: si
volen que els ajudem a ubicar-los, ho farem. Avui en
dia que prenguin o no
imatges és secundari, perquè qui més que menys,
amb els mòbils i les càmeres, ja hi ha imatges”.
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NANDO CRESPO, DESTITUÏT DESPRÉS DE LA DERROTA A SANTBOI (3-0)

Plou sobre mullat a la Ràpita

Joan Pallarés, nou tècnic de la Rapitenca
El tècnic de la Rapitenca, Nando Crespo, ha estat destituït. La derrota a Santboi (3-0) i les victòries de Terrassa i Viladecans han situat
a l'equip rapitenc en una situació preocupant, a dos punts del descens directe i més tenint en compte que poden haver-hi compensacions. La realitat és que la Rapitenca afronta un partit decisiu diumenge, a casa, contra el Reddis, per després visitar el Terrassa i acaba
el campionat rebent un Vilanova que es es pot jugar l'ascens. L'estat de l'equip no és el que s'esperava en els plantejaments inicials i la
responsabilitat és compartida, si bé la direcció esportiva, davant dels esdevenimens i per buscar canviar la dinàmica, ha pres una decisió
assumint aquesta responsabilitat de que el conjunt rapitenc està lluny del lloc en què es confiava. Fernando Garcia, director esportiu, comunicava que "és cert que l'equip mereix molt més pel joc que desenvolupa, sobre tot en els darrers partits, però els resultats manen i
encara queda temps i l'únic que busquem és un revulsiu per revertir la inèrcia actual. Agraim a Crespo el seu treball insistint en què l'equip mereix més, però la realitat és aquesta". Tot i que la directiva havia informat que Crespo seria l'entrenador fins el final de temporada, els resultats de la darrera jornada i la proximitat amb el descens directe han precipitat la decisió. Per últim, Nando Crespo, manifestava "he d'acceptar la decisió de la junta, tot i que penso que l'equip en les darreres setmanes estava progressant i jugant bé, encara
que els resultats no han estat el positius que mereixiem pel treball i el joc. Malgrat això, penso que haguéssim aconseguit la permanència en els partits que falten. Aquest era l’objectiu". Joan Pallarés, extècnic del Morell, debutarà diumenge, en el partit 'clau' contra el
Reddis. La permanència està en joc. De retruc, de la permanència de la Rapitenca depenen també equips ebrencs de la Segona catalana, i és que un descens rapitenc en comportaria 9 de 2a catalana perquè de Primera en baixarien cinc de la provincia de Tarragona.

QUARTA VICTÒRIA CONSECUTIVA

DIVENDRES 13 DE MAIG DE 2016

CRISTIAN, EN GRAN MOMENT, VA FER UN HAT TRIC 3-1

La Rapitenca ja va destituir al tàndem tècnic
format per Xavi Cid i Isaac Fernandez poques
jornades abans d’acabar un campionat. L’equip
s’havia distanciat de la tercera plaça i al final,
amb aquell gol històric de Juanma a la Bàscula
de Poble Sec, va acabar quart i va pujar per
compensació. Ara, a manca de tres jornades
pel final d’una lliga, es repeteix la situació, tot i que amb un motiu diferent perquè l’equip està prop del descens. És xocant perquè falta poc. Però s’ha anticipat una decisió que semblava clara al final del campionat. La Rapitenca ja havia parlat amb altres
tècnics per la temporada vinent. Crespo ja no estava respaldat
com a l’inici. La Rapitenca va fer una gran primera volta, jugant
força bé. Però en la segona ha perdut pistonada i els resultats
han precipitat la decisió. Els resultats sempre determinen, per
sobre del treball i del joc. Responsabilitats compartides entre
tècnic i director esportiu. Hi haurà temps per analitzar-ho.
VICTÒRIA CONTRA EL TORREFORTA 1-0

La Cava goleja la Canonja i puja a la
quarta plaça

El Gandesa s’allunya del ‘fantasma’
de les compensacions

El Catalònia tindrà junta directiva la
temporada vinent

La Cava va guanyar la Canonja (5-2) i referma un gran final de
temporada, amb quatre victòries seguides. El primer temps fou de
domini altern amb poca imposició defensiva. La Canonja va igualar dues vegades el marcador. Amb el 2-2, a la represa, els locals,
més posats, van golejar amb dues dianes de Ferran i una altra de
Sergi Grau. La Cava visita el Gandesa diumenge vinent. Cal informar que van jugar tres juenils: Castaño, Favà i Guille Casanovam
jugador que va marcar el primer gol de la tarde i que és valor
emergent, amb projecció.

El Gandesa, novament amb moltes baixes, va guanyar a l’Ampolla (3-1) i, amb la segona victòria seguida, es distancia de les
compensacions. L’Ampolla, amb dues derrotes seguides, es manté fora del descens directe però lluny de poder evitar compensacions. Primera meitat d’iniciativa local i gol de Cristian, amb assistència de Dilla que tornava. Però l’Ampolla, que s’hi jugava
molt, va reaccionar amb gol de Robert. A la represa, un gran gol
de Cristian i l’expulsió del visitant Perelló ja van decidir. Cristian, en
gran moment de forma, arran d’un córner va fer el 3-1.

Divendres va haver-hi assemblea extraordinària de socis al CF Catalònia. Es va fer per comunicar oficialment que la junta actual plega. La incertesa ja ha quedat solucionada. I seran pares de jugadors
de futbol base els qui formaran la directiva. Per tant, no han hagut
interrogants de futur. Els interrogants estan ara per evitar les compensacions. En poden ser 8 els descensos i 9 si baixa la Rapitenca.
Contra el Torreforta, els visitants van tenir ocasions que va evitar
Pau Alegria, encertat i destacat. I un gol de Dani, de falta (71’), dóna esperances de permanència. Diumenge derbi clau a Camarles.

TRIOMF CONTRA LA RIERA 2-0

DERROTA AL CAMP DEL LÍDER CAMBRILS 1-0

ELS DE XAVI CID S’HAN COMPLICAT

El Tortosa segueix a l’espera que
ensopegui el Valls

El Remolins-Bítem rebrà diumenge el
Roda de Berà en un partit vital

Camarles-Catalònia, derbi de
permanència diumenge 11.30 h

El Tortosa va guanyar la Riera (2-0) en un partit que, per la
coincidència amb el Barça-Espanyol, va gaudir de poc ambient.
La Riera, amb baixes, no va fer sensació de complicar la vida als
locals. Està molt lluny d’aquell equip revelació de la primera volta i ara, amb vuit jornades sense guanyar, s’han compromès. Arnau i el debutant Gallego van marcar els gols en un duel sense
història. També va debutar de titular el juvenil Vilarroya. El Tortosa segueix tercer, esperant guanyar-ho tot i que el Valls pergui.

El R-Bítem va perdre dissabte al camp del líder Cambrils (1-0).
Segons Dani Sereno, “va ser un partit igualat en el que l’equip va
jugar ben posat defensivament. A la segona meitat el Cambrils va
tenir un parell d’opcions però vam aguantar bé, fins la falta que va
ser l’1-0”. Falta discutida al minut 80. Llavors, Sergi Bel deixava el
camp per ser sustituït i l’àrbitre li va mostrar la segona targeta per
una pressumpta protesta mentre marxava. Ja no va haver-hi opció.
Diumenge, partit decisiu per les compensacions contra el Roda.

El Camarles va perdre el segon partit seguit, a l’Hospitalet (6-5).
Segons Xavi Cid, “com el dia del Roda, no vam jugar amb la intensitat adequada, sobre tot al primer temps. I quan això passa, som
vulnerables. A la represa, vam reaccionar i vam igualar el 4-1. I
després vam empatar a 5. Però se’ns va escapar l’empat en un partit en el que vam anar a remolc”. Ferreres (2), Teixidó (2) i Francesc
van marcar. Diumenge, amb baixes per sanció, derbi de permanència contra el Catalònia per evitar el drama dels 8 descensos.

L’Alcanar
acompanyarà el
Godall a Tercera

El Godall va aguantar amb el 2-0 fins el minut 81 quan va
rebre el tercer gol, al camp del Valls. L’equip ja fa jornades que
ha consumat el descens. L’Alcanar, per la seua part, també l’ha consumat després de la derrota al camp del Roda (2-0).

Incidents al
final del partit
a Ulldecona

Ulldecona i R Bonavista van empatar (2-2). Un partit que els locals
van encarrilar al primer temps amb gols d’Albert i Chimeno, perdonant altres opcions. A la represa, l’àrbitre fou permisiu i el partit es va
escalfar. El R Bonavista va empatar i al final va haver-hi una batussa.

PRIMERA CATALANA

HOMENATGE A
L’AMPOLLA,
DIUMENGE

Diumenge, a l’Ampolla, abans del derbi entre els locals i el Tortosa, a les 17.30
h, es farà un emotiu homenatge a la plantilla de jugadors que van assolir l’ascens
a Preferent la lliga 84/85, com a campions de 1a regional, amb Paco Gilabert,
actual president, de tècnic. A la foto, una formació d’aquella temporada.

TERCERA DIVISIÓ

Amposta i Jesús i Maria perden
els seus partits

L’Ascó certifica la
salvació

L’Amposta va perdre dissabte contra el Balaguer (0-2). Un partit en el que, com d’altres, va competir creixent durant el mateix,
fent una bona sensació. Però arran del primer gol visitant (65’),
l’equip es va ensorrar anímicament i ja va perdre la intensitat amb
la que havia jugat. El Balaguer va sentenciar amb el 0-2. La setmana passada ja parlàvem que el descens s’havia consumat, i així
era de forma virtual. Ara també ho és matemàtic.
El J i Maria va perdre a casa contra el Viladecans (3-4). Va començar bé però a mesura que avançava el partit, es va imposar qui
més necessitat tenia de guanyar. Els locals, defensivament, no van
tenir la intensitat necessària. Ara ja cal pensar en com s’enfocarà
la temporada vinent, si el president Òscar continua i si es manté el
projecte amb ambició o hi hauran altres expectatives.

L’Ascó va empatar a casa
contra el Cerdanyola (1-1)
amb gol d Virgili avançada la
represa. Un gol que premiava
l’esforç i les ocasions dels asconencs que mereixien la victòria. No obstant, tot i la decebedora temporada, la reacció de
les últimes setmanes ha fet que
l’Ascó estigui fora del descens
tot i que puguin haver-hi, en la
darrera jornada de lliga, tres
descensos catalans de la 2a B.
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

S BÀRBARA-VILALBA 4-2

A la pomada

La realitat del Tortosa i l’Amposta
La paraula fracàs no existeix; d'un fracàs s'aprèn però si no es rectifica, els fracassos poden
anar en augment. Tortosa i Amposta militaran la propera temporada a Segona catalana. Si
fa vuit o deu anys quan aquests equips estaven en 3a divisió algú ho hagués pronosticat, li
haguessin dit que era una broma. Avui és una realitat, mai han militat aquests dos equips
junts en una categoria tan baixa excepte quan van estar en aquella primera regional que
estava formada amb equips de Barcelona. En aquesta lliga, Teixidó va marxar d’Amposta i
Dani Sereno va ser cessat i no ha servit per res. És més, Texidó ha triomfat a Jesús i Maria
i Dani Sereno ha tret del pou al Remolins-Bítem.
Aquests dos clubs, baix el meu punt de vista, tenen un mateix problema: en l'estructura
esportiva i en el futbol base. A Amposta Jordi Pérez va guanyar les eleccions i no va ser
capaç d'unir esforços amb Toni Ruiz, home de futbol. A Tortosa ni un ciutadà es va presentar a les eleccions. Va haver de ser un tortosí que viu a Sant Cugat, un apassionat. El senyor Arturo porta a la sang els colors del seu club. I cal destacar que es deixa la pell, amb
anades i tornades continuades de Sant Cugat a Tortosa. A Amposta ha hagut un ventall
d'entrenadors en les últimes quatre temporades: Beto, Teixidó, Nacho Pérez i Gerard
Zaragoza. A Tortosa, més del mateix: Nando Crespo, Hilario, Dani Sereno, Cuquet....entre
els dos clubs, en quatre anys 8 entrenadors. Això no és bo. No té futur. En futbol base,
l'Ebre Escola que era el germà petit de la ciutat li ha passat davant al Tortosa i la fusió, que
seria la solució, està a l'aire i crec que no es farà. L’Amposta, que sempre tenia un equip o
dos a Preferent, aquest any el juvenil està classificat cinquè en el play off d'ascens, el cadet
ni s'ha classificat, va quedar setè, i quart l’infantil. Només es va salvar l’aleví que ha estat
campió. Fa anys, l'Amposta sempre estava en les primeres places de les primeres divisions.
Ara no és així. Recentment, s’ha incorporat a Miki Vidal com a coordinador. Bon entrenador i bona persona. Però el meu dubte és: el deixaran treballar?. Tant Amposta i Tortosa
han estat superats pel poder de la Rapitenca en el futbol base. I, a més, a Tortosa hi ha dues
directives, la del primer equip i la del futbol base. Si l'Amposta i Tortosa estan a Segona
catalana és per mèrits propis: la seua gestió. No han sabut adaptar-se a la realitat del futbol actual i a sobre els dos clubs arrosseguen importants dèficits, no han estat capaços en
una o dues temporades de fer unes plantilles a cost zero per acabar amb el dèficit. Igual
una dia don Arturo deixa el Tortosa. Esperava canviar el club, ascendint a l'equip però ha
vist que la realitat és una altra. Jordi Pérez va agafar el càrrec que tenia Tarrazona i va assumir el dèficit i una situació complicada que s’ha acusat. Aquests dos clubs com tants d’altres del futbol nacional estan passant una crisi que serà llarga ja que cada vegada hi ha
menys espectadors, menys money i menys directius. Crec que han d'haver canvis al Tortosa
i a l'Amposta, que entre gent nova per fer clubs diferents. Mirin el Batea, amb 1700 habitants. El 70% de l'equip és de casa i porten 4 anys fent miracles. Tortosa i Amposta no ho
han pogut aconseguir. Fa cinc anys que vinc dient que la política del Tortosa està equivocada. El temps m'ha donat la raó. I a Amposta, vaig dir al principi de temporada que s'acostava la tempesta i el club em va castigar vetant-me. A 500 quilòmetres he encertat sobre
el futur d'aquests dos clubs; ells encara no volen ni veure-ho ni acceptar-ho. Ara cal esperar que la Rapitenca se salvi, per no ampliar la crisi del futbol ebrenc.
1A CATALANA. DERROTES DELS 3 EQUIPS. Amposta, segona volta només cinc punts i el
Jesús i Maria últimes 4 jornades només tres punts però la meta de mantenir-se s’ha complert. Partit critic per salvar-se, diumenge, la Rapitenca rep el Reddis. Els rivals que el segueixen, Terrassa i Viladecans, van guanyar i la penúltima jornada: Terrassa-Rapitenca.
Surrealista: igual la Rapitenca es juga la categoria en l'última jornada, si els rivals continuen
guanyant. Diumenge debutarà Pallarés a la banqueta, després de la destitució injusta de
Nando Crespo. Els resultats manen.
2A CATALANA. 9 EQUIPS PODEN DESCENDIR. Ull que la Rapitenca es complica i pot baixar, amb la qual cosa serien 9 els equips que descendirien i vuit si puja el que promociona.
Tot segueix igual als primers llocs: líder Cambrils, els següents partits contra Godall, Riera i
Bonavista. Al Valls, segon, li queden Bonavista, Riera i Ampolla, tres implicats en el descens.
Al Tortosa, tres partits molt difícils: Ampolla, Gandesa i La Cava crec que perdrà un dels tres.
Aquesta setmana Valls o Tortosa podrien punxar. El Jesús Catalònia va guanyar in extremis
per segona jornada consecutiva. Ara li ara queden Camarles, Alcanar, Remolins-Bítem. Si
un equip marca 5 gols en camp contrari, el més segur és que guanyi. Doncs no sempre. El
Camarles va perdre a l'Hospitalet, 6-5, en una segona part de bogeria: 7 gols en 24 minuts.
Següents partits contra Jesús Catalònia, Canonja i Torreforta. El Remolins-Bítem va perdre
amb alguna decisió arbitral complicada, com la falta que va suposar el gol local. Li manquen tres finals i dos a casa: Roda i Catalònia. Visitarà l’Hospitalet. Després d'aquesta jornada, 5 equips ja són equips de segona catalana: Torreforta, Canonja i 3 ebrencs: Alcanar,
Ampolla i Godall. Com vaig dir ja fa molts mesos, tres equips ebrencs descendirien segur
mentre que encara n’hi ha set implicats pel descens.
AIXI POT QUEDAR. JORNADA 34. ASCENSOS: Cambrils 77 punts, Valls 74 i Tortosa 71.
DESCENSOS: Camarles 48 punts, Remolins-Bitem, 47, Roda de Barà 47, Jesús Catalònia
45, Bonavista 44, Hospitalet 44, Ampolla 39, Torreforta 33, Canonja 31, Alcanar 31, Godall
13. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana
TERCERA CATALANA - EL FLIX SERÀ EL SUBCAMPIÓ. Al Flix, en aquesta jornada, gaire-

El S. Bàrbara va guanyar un
Vilalba que es va presentar amb
11 i que va gaudir d’opcions que
el porter local, destacat, va evitar. A la represa, un gran gol de
Toni Calafat, que fou el 3-1, va
decidir per als locals, que també
estaven minvats, i amb els que
va debutar el cadet Ferran. El
Santa, també amb opcions per
la segona plaça, amb 54 punts

OLIMPIC-LA SÉNIA 2-3

ROQUETENC-M NOVA 2-2

Al 81, anaven 2-0

M.Nova, compromès

L’Olímpic va controlar el partit fins
ben entrada la segona meitat.
David Ferré havia marcat el 2-0 i
els morencs semblava que feien
un punt i seguit en la seua ratxa.
Però Serrano, tècnic senienc, va
arriscar i, a més, l’Olimpic es va
acomodar. Lluís, en dos minuts,
va marcar dos gols i en temps
afegit, Ramon feia el 2-3. La Sénia
encara té coses a dir.

El Móra la Nova va salvar un punt
que és vital en les seues aspiracions de permanència. Pero fa
nou jornades que no guanya i
amb la possibilitat que hi hagin
cinc descensos, en aquests
moments està en zona delicada.
L’equip de Lizaso va haver de
remuntar els gols de Marc
Prades, el segon extraordinari, i
va empatar amb un penal que va
transformar Aleix. A sofrir.

PERELLÓ-AMETLLA 0-0

FLIX-GINESTAR 2-0

BATEA-ALDEANA 4-3

Passadís
El Batea va rebre el passadís de
campió. I segueix batent rècords,
va superar els 100 gols amb els
de dissabte i Agustí amplia la
seua llegenda. El partit va tenir
polèmica. L’Aldeana es va posar
aviat amb el 0-2. El Batea, amb
un gol protestat pels visitants per
fora de joc, va remuntar amb el 32 (56’). L’Aldeana, que se jugava
la segona plaça, va empatar,
amb un altre gol de Nasi. Però
Agustí, en temps afegit, va marcar arran d’un penal molt rigorós
que va indignar els visitants.
Tercera derrota seguida dels
aldeans que, no obstant, mantenen opcions.

Un gran derbi

Depén d’ell

Perelló i Ametlla van empatar
sense gols. Un empat que beneficia al Flix, segon. Malgrat això,
tots dos, Perelló i Ametlla, encara
disposen d’opcions. Estan entre
els 4 equips que tenen 54 punts.
El Flix en té 58. Del derbi cal dir
que va ser apassionant, disputat
amb molta correcció i amb gran
ambient. Domini local a la primera
metat amb dos ocasions d’Eric.
Oriol va tenir la calera quan el partit es va igualar, rematant al pal. A
la represa, igualtat i molta emoció,
amb un penal no xiulat i protestat
a cada àrea. Empat just.

El Flix va sortir molt beneficiat de
la jornada i ara és segon amb
quatre punts d’avantatge. Depén
d’ell. Però com admetia el seu
tècnic, Rius, “els tres partits que
ens falten són molt complicats,
contra dos rivals directes i la
Sénia que està fent una gran
segona volta. No obstant, ens
trobem, tal com ha anat la temporada amb les adversitats pel
tema del camp, en un somni que
cal dir que els jugadors s’han
guanyat, lluitant contrarellotge
després del mal inici”. Raul i Yuri
van marcar contra el Ginestar.

ASCÓ-HORTA 2-1

J I MARIA-DELTEBRE 3-2

CORBERA-CAMPREDÓ 6-2

3 punts de salvació
El Corbera ha patit aquesta lliga,
amb limitació d’efectius des de gairebé l’inici, amb lesions de llarga
durada i baixes que han acompanyat l’equip en moltes jornades.
Necessitava guanyar el Campredó
per allunyar-se de les compensacions, i va aconseguir-ho. Gordo i
Amado (2), que s’han destapat al
final, Roger (2) i Lluís van marcar.

3 punts d’or

Penal fallat al 90
L’Ascó va guanyar l’Horta en un partit a cara o creu per evitar compensacions. Es la cinquena victòria
seguida (19 punts de 21). Fernando
va fer l’1-0 en una primera meitat en
què els locals van estar més
posats. Represa més igualada i
oberta amb el gol de Baiges.
Ricard, destacat, va marcar el 2-1.
Però l’Horta va fallar un penal al 90’.

Els dos equips s’hi jugaven molt.
Ismail va avançar al Deltebre que
havia tingut ocasions. Però, en
moments claus, el J. i Maria va
remuntar amb el 2-1. José Mari, ell
i Ellitot van jugar amb el filial, va fer
el 3-1. Joseph va ajustar el final
quan el Deltebre més pressionava.
Els visitants, molt molestos amb
l’àrbitre per un penal ‘clar’ no xiulat
i ‘el 2-1 fou en fora de joc’.

LA GESPA ARTIFICIAL JA ÉS UNA REALITAT

Es preveuen eleccions a Sant Jaume
José Macià, president del
Sant Jaume, deixa el càrrec a
finals d’aquesta temporada.
En els darrers mesos, ja s’ha
sentit la possibilitat d’una
alternativa directiva liderada
per Làzaro Arques. Ara, és
possible que hi hagi una
altra candidatura, que estaria encapcel.lada per Francisco Arques.
Per tant, el Sant Jaume podria viure eleccions a la presidència.
D’altra banda, informar que la gespa artificial ja és una realitat.

*La setmana passada,
darrera per a fitxar,
l’Aldeana, que havia
incorporat al porter
Àlex (Ebre E), va fitxar
també a Johny, jugador
rapitenc que podria
debutar diumenge.
*Lluís Zas podria no
seguir a Ginestar.
Aquesta és la seua
intenció després de
molts anys vinculat al
club. Si Zas, directiu
carismàtic del futbol
ebrenc, plega podria
haver-hi incertesa a
Ginestar amb el futur
del club.

bé li han donat a la promoció en safata amb la punxada de l’Aldeana i l'empat en el PerellóAmetlla. Jornada apassionant: en la tercera plaça quatre equips amb 54 punts. Més igualtat
impossible. Ensopegada de l’Aldeana que fins i tot guanyant els tres següents partits potser
no aconseguiria a la promoció. El beneficiat, el Flix, que té tres finals: visita a l'Ametlla i
Aldeana i rep a La Sénia. No crec que guanyi els tres partits. A l’Ametlla li queden Flix,
Roquetenc i Corbera i al Perelló només un partit a casa, contra Aldeana, i desplaçaments a la
Sénia i Horta. I el Santa Bàrbara, desplaçaments a Deltebre i a Ascó i rep el Batea. La meva
intuïció em diu que el Flix serà subcampió. Porta una gran regularitat, últims 22 partits només
una derrota. Amb els descensos de Segona de l'Ampolla, Alcanar i Godall i un possible quart
equip ebrenc, només cal resar que pugi el que promocioni perquè només hi hagin 4 descensos però ull que si baixessin cinc equips ebrencs de Segona catalana, poden baixar a la vegada fins a sis a Quarta. Gran Ascó de Cotaina, que porta cinc jornades guanyant, i la Sènia que
en el minut 80 perdia 2-0 i va remuntar 2-3 amb dos gols de Lluís Abiol que no havia marcat en tota la temporada. Debut a Santa Bàrbara del jugador Ferran Cid, 15 anys, i destacar
el juvenil Mars que porta sis gols amb el Jesús i Maria B en tan sols 15 partits.
AIXÍ POT QUEDAR, EN LA JORNADA 34. PER A LA SEGONA PLAÇA. Flix 64, Aldeana 63,
Perelló 62 i Ametlla 61. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana
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JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc

ELS CRACS DE LA JORNADA 31
BRYAN
CORELLA
ROBERT CABRERA
RAFA
RICARD MANYÀ
ROBERT
ÀLEX ALMESTOY
JESÚS FERRERES
PAQUITO
LLUÍS CASTELLÓ
ABRAHAM
RAÜL CARRASCO
CRISTIAN VALLÉS
GASPAR
ZARAGOZA
RUBEN BARRIGA
PAU ALEGRIA
IKE
DAVID CATALÀ
GUILLEM CASANOVA
LLUÍS ALBIOL
ÀLEX CLUA
MAIOL
NARCÍS
MARQUÉS
DANI BEL
JORDI VALLS
XAVI ARASA
MARC VILARROYA
ROBERTO
ABDUL

L’EQUIP DE LA SETMANA: JE FLIX
Aquest equip porta 5
anys
dolços,
un
ascens de 4 catalana,
i en les tres últimes
temporades a tercera
catalana dos cinquens
llocs i la passada tercer. I en aquesta campanya té tots els
números per aconseguir la promoció.

Pulsacions de la jornada
*Aquest any marxen els 21 membres de la directiva del Jesús Catalònia, han fet una gran feina.
Ara entraran diversos pares del futbol base.
*Hi ha entrenadors que amb el ‘tiki taka’ a les nostres terres ebrenques no aconsegueixen
objectius. Això si, juguen de meravella. I altres fent un futbol directe treuen grans rendiments.
"En aquestes categories no s'han de fer filigranes", em diuen entrenadors experimentats.
* Vendrell, Batea i Cambrils Unió, nous equips de 2a catalana i el Segur ocuparà la quarta plaça
d’ascens. La promoció podria ser contra el Salou.
* El senyor Subies, president de la federació, ¿s’ha assebentat que poden descendir 9 equips
de la segona catalana? ¿I mai es canviarà la reglamentació? Això si que és un problema: no
canviar el futbol regional.
* Partit Ulldecona-R. Bonavista, alguns jugadors vistitants parlaven amb el col·legiat com si es
coneguessin de tota la vida.
*Última jornada es jugaran el descens en l'enfrontament Remolins Bítem i Jesús Catalònia, un
empat igual no els serveix a tots dos.

*David Poy sona per ser mister del Roquetenc la temporada vinent. Hi ha dos candidats més.
*Subi, exmister del Roquetenc, podria incorporar-se a la Rapitenca com a preparador físic del
primer equip i a més per entrenar el juvenil.
*L'any passat la renovació de Becerra per l'Amposta va trigar una eternitat. Aquest any no trigarà tant, Rapitenca i Jesús i Maria podrien ser la seua destinació, mentre que Marc Vernet o Barrufet podrien fitxar pel Gandesa, Batea o Flix. Són possibilitats.
* Sergio Navarro, que ha fet miracles en tres temporades al Remolins-Bítem i Ulldecona, és la
núvia desitjada de diversos equips, entre ells el Tortosa.
*Molt males notícies per al futbol català, el nombre d'equips està baixant cada temporada a la
quarta catalana. ¿Per què la federació amb els ingressos que té, no ajuda als clubs que s'inscriguin amb una temporada d'arbitratges i fitxes gratuïta?.

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

JUGADOR

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gerard Estrella
Pol Rodriguez
Lluis Albiol
Ramon Ibañez
Marc Lleixà
Xavi Pomada
Ruben Peinado
Xescu
Ramon Centelles
Ivan Capitán
Kevin Moreno

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

101
56
52
34
30
29
28
25
21
16
15

17
11
2
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Àlex Clua
Narcís Miró
Aleix Marti
Jordi Roca
Genis Pena
Ruben Barceló
Ionel Balea
Lucas Sanz
Edu Llop
Jordan Alvarez
Jacob Papaseit

122
93
60
31
23
19
18
17
16
12
10

5
10

UE R BITEM
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6
23
3
2
5
1
3

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

83
74
61
53
48
48
29
28
14
12
6

15
9
1
2
10
3
4
2
1
12
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CF BÀRBARA

CD ROQUETENC

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

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

53
53
52
47
44
38
30
20
20
18
18

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

2
7

18
4

CE PERELLÓ

OLIMPIC

G.

P.

G.

Nº

50
49
46
46
39
36
23
20
19
18
17

14
2
1
3
4
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9
2
5

JUGADOR
Gerard Curto
De la Torre
Toni Calafat
Saul Lopez
Jordi Roda
Andreu Queral
Toni Domingo
Dani Porcar
Edgar Esbrí
Ximo Marti
Jose M. Pio

Cotaina
Ascó B
Serrano
la Sénia
6 DELS CRACS:
Guillem Casa.
la Cava
Pau Alegria
Catalònia
G. Navarro
la Cava
Lluís
la Sénia
Raül Carrasco
Flix
Mars
J i Maria B

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

2A CATALANA

GOLS

Nº

13
10
9
9
8
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4

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

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA (ordre alfabètic)
C AT MÓRA NOVA

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:

GOLEJADORS

Top secret

CF LA SÉNIA

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

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

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

82
76
75
39
28
27
20
17
17
15
15

8
18
6
2
7
4
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Peke
Manolo Puig
Àlex Forés
Òscar Rodriguez
Xavi Anell
Oriol Vallespí
Sam Garcia
Andreu Guiu
Sergi José
Josué Andreu
Moha Rida

59
48
37
36
33
31
29
28
24
20
18

9
2
7
2
3

CD TORTOSA

P.

G.

Nº

74
70
41
35
33
28
25
17
15
15
14

6
23
14
11
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
5
3
1

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

5
3
3

CF ULLDECONA

P.

G.

Nº

JUGADOR

59
49
41
39
32
28
28
26
24
18
18

26
1
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

10
1
6
5
3
2

GOLS

Nº

JUGADOR

30
26
25
24
21
18
17
15
14
12
11
11
11
11
10

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

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

GOLS
54
26
23
23
18
18
16
15
14
14
14
14
13
13
13

NANDO CRESPO, DESTITUCIÓ INJUSTA

UE RAPITENCA

2
1
2

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

3A CATALANA

P.

G.

113
47
45
34
33
30
28
25
24
16
16

30
5
2
1
6
1
1
1

Aquí en aquestes terres som de sang calenta. A les banquetes de 1a. Catalana ebrenques
han hagut canvis. Teixidó i Àngel Garcia van
presentar la dimissió i ara Nando és cessat injustament. Però és la llei del futbol, el president havia de
prendre una decisió, no es podia córrer el risc de perdre contra el Reddis, tot i que també amb el nou entrenador es pot
perdre. Jo ja sabia fa un mes que Nando no seguiria a la Rapitenca. Ho hagués pogut dir però sóc més discret del que
molts es pensen. Ho vaig fer per respecte a Nando i al seu
treball. Si Pallarés salva l'equip potser serà el nou míster la
temporada propera. Sinó el salva, igual podria tornar Teixidó. Tot és possible, em consta que ha tingut una oferta d'aquest club. Súper-Teixidó tornarà, tard o d'hora però tornarà. Nando em diu "a mi em van demanar abans de
començar salvar l'equip i està en posicions per no baixar".
Una dada real de la segona volta: dels 31 equips ebrencs de
1a. a 3a. catalana, la Rapitenca ocupa el lloc 28. Només 11
punts. Nando ha fet un gran treball però els resultats manen. La pilota no va voler entrar en els últims partits.
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió

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

Permanència
Amb l’empat, l’Ascó ja
està salvat de qualsevol
possibilitat de descens,
encara que hi hagin tres
compensacions.

IRIS SOLÀ

Una acció del partit Ascó-Cerdanyola, de diumenge passat.

CLASSIFICACIÓ
G
E
20
15
18
15
17
14
19
6
18
8
16
11
15
9
15
9
14
9
15
5
12
12
14
5
11
13
14
4
10
15
11
11
12
8
10
9
7
6
6
8

J
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip

P

31a jornada, Primera catalana

Equip

P
2
4
6
12
11
10
13
13
14
17
13
18
13
19
12
15
17
18
24
23

GF
61
68
57
65
49
54
53
52
47
57
34
42
50
41
50
47
51
38
28
38

GC
25
37
32
55
34
39
45
47
37
65
42
60
54
55
54
55
60
53
69
64

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

P
75
69
65
63
62
59
54
54
51
50
48
47
46
46
45
44
44
39
27
26

4-0
1-1
1-2
1-2
2-0
1-1
2-0
2-2
2-0
0-0

PRÒXIMA JORNADA
Morell-Ascó (dissabte 17.30h)
Prat-Terrassa
Europa-Granollers
Peralada-Santfeliuenc
Manlleu-Júpiter
Rubí-Palamós
Sabadell-Masnou
S Andreu-Gavà
Cerdanyola-Vilafranca

Tercera catalana
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

DIVENDRES 13
DE MAIG
DE 2016

J GF GC

P

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

31a jornada, Segona catalana

Equip
1. Batea

31 103 47 71

S. Bàrbara-Vilalba

4-2

P

31a jornada, Tercera catalana

1. Castelldefels

31 65 33 64

Vilanova-V Alegre

1-2

1. Cambrils

31 85 22 70

la Cava-Canonja

2. Santboià

31 70 25 61

Reddis-S Ildefons

3-1

2. Valls

31 65 39 68

Catalònia-Torreforta 1-0

2. Flix

31 61 37 58

J i Maria-Deltebre

3-2

3. Balaguer

31 52 29 60

Terrassa-Torredembarra 2-1

3. Tortosa

31 68 38 65

Hospitalet-Camarles 6-5

3. Perelló

31 73 38 54

Corbera-Campredó

6-2

4. Aldeana

31 73 49 54

Roquetenc-M Nova

2-2

5. S Bàrbara

31 80 58 54

Flix-Ginestar

2-0

Perelló-Ametlla

0-0

Olimpic-la Sénia

2-3

Batea-Aldeana

4-3

Ascó-Horta

2-1

4. Vilanova

31 61 35 58

5. Igualada

31 64 34 57

Amposta-Balaguer
J i Maria-Viladecans
Santboià-Rapitenca

0-2
3-4
3-0

31 60 43 52

7. Roda Berà

31 52 53 44

8. La Riera

31 40 42 43

9. Camarles

31 49 52 42

10. R Bítem

31 44 54 41

11. R Bonavista

31 52 50 40

Viladecans-Balaguer

12. Catalònia

31 40 43 39

31 45 62 36

V Alegre-J i Maria (diu 12h)

13. Hospitalet

31 40 47 38

31 28 46 36

S Ildefons-Terrassa

14. Ampolla

31 38 56 34

Rapitenca-Reddis (diu 12 h)

15. Torreforta

31 41 49 30

16. Canonja

31 33 53 28

17. Alcanar

31 53 79 28

18. Godall

31 23 95 10

7. Suburense

31 57 44 51

8. V Alegre

31 59 46 50

9. J i Maria

31 52 37 48

10. S Ildefons

31 63 44 44

11. Vilaseca

31 33 30 43

Torredembarra-Vilanova

12. Rapitenca

31 48 51 38

13. Viladecans

31 31 57 29

Castelldefels-Suburense 2-0
Catllar-Igualada

0-7

Vilaseca-Lleida

0-0

PRÒXIMA JORNADA

Lleida-Santboià

16. Amposta

5. Ulldecona

31 57 39 49

31 56 36 52

15. Reddis

31 63 49 53

6. Gandesa

6. Lleida

14. Terrassa

4. la Cava

31 43 72 24
31 32 69 16

18. Catllar

31 19 128

Suburense-Vilaseca

3

Igualada-Castelldefels

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ
J GF GC

P

1. Pinell

52

22

53

2. S Jaume

59

Amposta-Camarles

57

33

5. Arnes
6. Catalònia
7. Amposta
8. Roquetenc

75
59
52
43
50

49
42
35
33
45

45

39 Arnes-Catalònia
36

dissabte
58

31

10. Tivenys

48

66

29

54

13. Benissanet

30
24

79
84

6

3-0

5-1

4. At Prat
5. S Pere

GF GC
102
109

17
28

75
72

98
88
100

38

dissabte
Godall-Cambrils (17h)
diumenge
Camarles-Catalònia (11.30h)
Torreforta-Canonja (11.45 h)
Riera-Ulldecona (12h)
Alcanar-Hospitalet (17h)
R Bítem-Roda Berà (18h)
R Bonavista-Valls (18h)
Ampolla-Tortosa (18h)
Gandesa-la Cava (18.30h)

7. la Sénia

31 66 40 51

8. Olimpic

31 70 51 49

9. Roquetenc

31 63 43 48

10. Corbera

31 64 60 46

11. Vilalba

31 50 50 44

12. J i Maria

31 48 71 41

13. Ascó

31 53 61 40

14. M Nova

31 58 54 38

15. Horta

31 40 66 34

16. Deltebre

31 55 55 32

17. Ginestar

31 34 133 10

18. Campredó

31 32 125

38
45

RESULTATS

GF GC

1. Alcanar A

200

36

75

2. la Cava

169

31

64

43

57

Santpedor-Fontsanta

1-4

Molins-C Clar

2-2

Tortosa E-At Prat

2-5

Guineueta-Pardinyes

7-2 3. S Bàrbara

98

S Andreu-Sabadell

0-6 4. Alcanar B

120

53

51

S Pere-Porqueres

1-3 5. Horta

65

62

41

51

7. Fontsanta

56

42

51

S Eugenia-S Gabriel

1-4
6. Olimpic

78 113

39

8. Pardinyes

61

66

40

9. C Clar

71

69

40

10. Porqueres

69

69

38

3-1

7. Ulldecona

91

78

39

8. Tortosa E

71

71

35

9. Ginestar

50 100

25

10. Aldeana

56 105

21

PB Lloret-F Júpiter

4-5

PRÒXIMA JORNADA

69

41

66

Ginestar-S Bàrbara

11. R Bítem
13. S Eugenia

48

87

23

14. Santpedor

32 115

15

15. F Júpiter

38 128

13

16. PB Lloret

54 163

7

46

91

1. Aldeana

103

30

60

2. Vinaròs

53

30

51

3. Amposta

72

30

50

la Cava-J i Maria
Horta-Olimpic

la Sénia-Roquetenc

0-3

Aldeana-Tortosa

4-5

Alcanar-J i Maria

5-1

Rapitenca-Amposta

4-2

Vinaròs-Canareu

3-0

4. Rapitenca

72

39

43

6-0

5. Roquetenc

46

34

37 Ametlla-Perelló

3-2

6. Tortosa

66

57

33 Aldeana és campió

7. Alcanar

69

50

32

8. Catalònia

56

64

31

9. J i Maria

34

37

28

10. Canareu

22

40

17

J i Maria-Aldeana

11. la Sénia

29 112

12

la Sénia descansa

12. Ametlla

21

76

11

PRÒXIMA JORNADA
Alcanar B-Ginestar
S Bàrbara-Aldeana

24a jornada

12. J i Maria

47 112

17

13. Gandesa

50

88

17

J i Maria-Tortosa E
Alcanar-Ulldecona

Porqueres-PB Lloret

Perelló-Alcanar
Amposta-Catalònia
Tortosa-Rapitenca

Canareu-Ametlla
Roquetenc-Vinaròs

R Bítem-Horta
14. S Jaume

16 174

4

13. Perelló

29

75

10

3-0

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-S Jaume

Fontsanta-Guineueta

C Clar-S Andreu

P

3-1

4-7

20

Sabadell-S Eugenia
At Prat-Molins

GC

0-4

Ulldecona-Alcanar B

Olimpic-la Cava

Pardinyes-S Pere

RESULTATS

3-3

1-3

38
26

6

GF

Equip

Aldeana-R Bítem

S. Gabriel-Santpedor
F Júpiter-Tortosa E (dissa.

61

St Jaume-Alcanar

Tortosa E-Gandesa

58

66

divendres
Ginestar-Roquetenc (20.30h)
dissabte
Campredó-J i Maria (15h)
M Nova-Corbera (16.30h)
la Sénia-Perelló (18h)
Horta-Batea (19.30 h)
diumenge
l’Ametlla-Flix (12 h)
Aldeana-Olimpic (12 h)
Deltebre-Vilalba (17h)
Ascó-S Bàrbara (18h)

CLASSIFICACIÓ

P 25a jornada

Equip

60

78

PRÒXIMA JORNADA

Veterans

61

6. Tortosa E

12. S Andreu

31 58 43 54

3-1

CLASSIFICACIÓ

P 29a jornada

1-0

11. Guineueta

6. l’Ametlla

2-0

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS

19
11

Valls-Godall

Femení 7 Ebre

20h)

diumenge
12. Xerta

4-2 3. Molins

PRÒXIMA JORNADA

34

51

32

1-2 2. S Gabriel

Ebre Escola, descansava

44 la Galera-Pinell

9. Camarles

11. Ebre Escola

Equip

3-8 1. Sabadell

46

Bot-Benissanet
4. Bot

1-0

Gandesa-Ampolla

52

S Jaume-Xer
3. la Galera

Cambrils-R Bítem

Tortosa-la Riera

CLASSIFICACIÓ

26a jornada 4a catalana
Tivenys-Roquetenc

32

2-0

Femení. Preferent
RESULTATS

Equip

Roda Berà-Alcanar

Ulldecona-R Bonavista 2-2

Catllar-Amposta (diu 12 h)

17. Torredembarra

5-2

J GF GC
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AMANT DEL BON TRACTE AMB LA PILOTA

48

«No és just, però només es valora la feina
d’un tècnic pels resultats»
AVUI: BALTASAR CAPERA, TÈCNIC DEL CF AMPOLLA

42 anys al futbol, com a
jugador i entrenador,
només un any ha estat a
l'atur. Un rodamón:
Ampolla,
Nàstic,
Tortosa,
la
Cava,
Amposta, Roquetenc,
Perelló,
Camarles,
Aldeana, Deltebre i
l'Ametlla han estat els
seus equips. És un futboler nat; com a jugador
tenia molta classe. Com
a entrenador té les idees
clares.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el futbol?.
Resposta: Els meus
pares. Sempre em van
ajudar i em van fer costat, des del principi,
quan molt jove ja vaig
anar al Nàstic. I, en
general, sempre. I
m’han seguit quan jugava, sobre tot el meu
pare, Joan qui va influir
molt perquè jo fora
jugador. No puc oblidar
a Franco, un italià que
vivia a l’Ampolla i que
em comprava pilotes
quan jo era molt petit
per a jugar a futbol.
També he de recordar,
com a referents futbolístics, quan jo era molt
jove, a Esteve, un crac, i
a Mateu Piñana, tots
dos
de
l’Ampolla.
Autèntics referents.
P: Ets de l’Ampolla, però
vius a la Cava?.
R: Sí, sóc ampollero, fill
de pescador. Però jo no
he seguit la tradició
familiar, com per exemple el meu hermà
Gerard que té una
barca. Jo tinc un bar a la
Cava, a més que la
meua dona és d’aquesta
població i fa anys que
visc aquí.
P: Quina és la frase més
afectuosa què et diu la
dona?.
R: ...Amor meu...per
exemple. La vaig conèi-

xer a la Discoteca
Contacto. Es diu Yurisan.
Vam ser nuvis quatre
anys i en portem 28 de
casats.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?
R: Quan em vaig lesionar greument en un partit amb el Tortosa, contra el Cerdanyola. Tots
els companys van estar
al meu costat i Pere Palet
i David Cid em van
acompanyar amb l’ambulància.
P: Si haguessis de definir
què significa el futbol,
què diries?.
R: Una religió, un costum i uns hàbits que et
marquen per tota la vida
i que has de complir
rigorosament per poder
jugar o entrenar.
P: Jugador, ara entrenador...això és una
malatia?
R: Es passió, viure-ho. Jo
quan era jugador analitzava molt als entrenadors. De jove ja sentia
que volia ser-ho.
P: Amics del futbol?
R: He tingut molts companys i amics però destacaria a David Cid, Jack
Cid, Margalef, Panisello,
Ramon Pitarque i a
Sinto,
delegat
de
l’Amposta.
P: Sou una familia del
tot futbolera.
R: Si. Amb el meu germà
Damian, vam jugar junts
a l’Ampolla i al Tortosa, a
Tercera divisió. Ell també
va jugar a la Rapitenca.
L’altre germà, Gerard, va
jugar a l’Ampolla,
Camarles, La Cava i ara
entrena al filial del Jesús i
Maria i també m’ajuda
com a segon entrenador. Vam jugar junts tots
tres a l’Ampolla.
P: Comences a jugar
amb vuit anys?.
R: Sí, amb un gran

entrenador,
Joan
Navarro, que havia jugat
al Nàstic i al Tortosa.
Pare de Joan i Guillermo
que també jugaven a
l’equip. Ens va ensenyar
molt, educació i disciplina. Van passar els anys
fins que vaig debutar al
primer
equip
de
l’Ampolla.
Posteriorment, vaig anar
al Nàstic, amb Xavier
Azkargorta de tècnic, i
vaig fitxar la temporada
83/84. Vaig estar al primer equip. Azkargorta
va marxar a l'Espanyol i
va venir Fèlix Zubiaga
que no em va donar
massa
oportunitats.
Però vaig apendre molt.
També era molt jove,
tenia 18 anys i, a la
vegada, era molt petit i
ell apostava més per un
futbol de contacte, físic.
En acabar la temporada,
el Nàstic m'ofereix anar
al Reus o a l’Amposta
però jo torno al poble, a
l’Ampolla, perquè em
venia millor pel servei
militar. Estic tres temporades, va ser quan vam
assolir, amb molts jugadors de l’Ampolla, l’ascens a Preferent, amb
Paco Gilabert com a

CD Tortosa, temporada 86/87, al camp de la Gramanet. Viñas, Joan Navarro, Tomàs Ballano, Grifoll i Raga.
Paco Antó, Otero, Martínez, Panisello, Verdiell i Baltasar.

entrenador. Teníem un
gran equip. Van ser uns
anys molt bons.
P: Jugadors d’aquella
època?
R:
Esteve, Ramon
Pitarque, els germans
Navarro, Damià Capera,
Cotaina,
Casanova
Acosta,
Paco
Brull...entre altres.
P: Després fitxes per al
Tortosa?
R: Sí, vam anar quatre
jugadors de l’Ampolla: el
meu germà Damian, els
Navarro i jo. L’equip va
pujar a Tercera i vam fer
una molt bona temporada, amb molts jugadors
locals i de la comarca
com Grifoll, Montesó,
Viñas, Oriol, Benavent,
Margalef...i amb veterans com Raga, Verdiell
o Rafa Martínez ‘el
maestro’.
Paco
Llangostera era el tècnic.
Havia estat al Barça,
venia de l'escola de
Cruyff, i es notava amb
la seua proposta de futbol. També vaig tenir a
García Ramos i Celestino
Lázaro. Després vaig
marxar a l'Amposta;
vaig estar dues campanyes amb Joaquín Moya i
Jorge Vazquez, pujant a
Preferent. Més tard vaig
anar a la Cava amb
Garcia Ramos i Rubiales,
també ascendint a
Preferent. Torno a
Tortosa, vaig estar tres
temporades amb Paco
Llangostera i Ignacio
Rojas, un entrenador
que ens tractava de
vostè. Em recupero de la
lesió i torno a l’Ampolla
on estic tres campanyes.
Fitxo després pel Perelló
i retorno novament a
l’Ampolla. Fou quan
vam perdre la promoció

per l'ascens a la
Preferent amb l'Olimpic
Can Fatjó. En la següent
temporada vaig fitxar
per la Cava, estic una
temporada i vaig acabar
la trajectòria com a jugador al Roquetenc, amb
Xavi Cid d’entrenador, a
Preferent. Tenia 39 anys
i ja em tocava retirar-me.
P: Com et recordes com
a jugador?.
R: Jo vaig començar a
jugar de punta però després Paco Llangostera
em va passar al mig
camp. Vaig intentar evolucionar i apendre sempre, millorant dia a dia.
M’agradava que l’equip
en el que jo estava tingués la pilota i jugar a
través d’ella.
P: Vas jugar al costat de
grans jugadors?.
R: Sí, entre molts, destacaria a Rafa Martínez,
Ismael Banyeres, Jordi
Fabregat,
Masqué,
Palanca,
Cunillera,
Batalla, Morales, Esteve,
Margalef
i
Joan
Vizcaino, jugador que
després va anar al
Saragossa i l’At de
Madrid, sent internacional. Vaig coincidir amb
ell als seus inicis, quan
començava a despuntar.
Ja se li veia que seria un
gran professional.
P: Com comences l’etapa com a tècnic?.
R: El meu germà jugava
al Camarles i necessitaven entrenador, vaig
estar dues temporades.
Quan va començar la
tercera campanya, en un
partit de pretemporada
vam perdre 2-13 contra
l'Aldeana, que tenia un
gran equip, i vaig presentar la dimissió. La
directiva em va dir que
m’ho pensés i recordo
que van estar molt al
meu costat. Va ser el
club en què que he treballat més a gust, et
tracten molt bé i saben
aguantar molt quan els
resultats no surten.
Només tinc bones
paraules perquè em van
ajudar molt quan jo
començava.
P: Però vas tornar a
jugar a futbol després?.
R: Em va venir a veure
Cotaina i em va dir si
volia jugar a l’Ampolla.
Vaig jugar pocs mesos,
em va costar agafar la
forma però vaig acabar
jugant de titular. Van
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cessar a Cotaina i vaig
agafar l’equip. Vaig estar
temporada i mitja; a
l’any següent vaig anar
d’entrenador a la Cava.
És llavors quan decideixo treurem el carnet
d'entrenador. A la Cava
hi havia molta exigència
i la directiva va decidir
buscar un altre tècnic. En
la campanya següent
cessen a l’Aldeana a
Àlex Curto. Tenien 12
punts i vam acabar amb
43. La campanya posterior torno a la Cava, al
juvenil.
P: Llavors arribes al
Perelló?.
R: Si, vaig estar temporada i mitja. 23 partits
sense perdre i em cessen. Vaig tenir un petit
conflicte amb un jugador i jo vaig ser el perjudicat. Després fitxo pel
Deltebre i em cessen i no
estàvem en posició de
descens. Més tard vaig
estar una temporada a
l’Ametlla on ens vam
salvar i ara de nou a
l’Ampolla.
P: Els equips que deixes
fan una gran temporada, en la posterior?.
R: Sí, és curiós. Una
dada significativa. Jo
penso que es pot fer
més bona feina al segon
any d’estar a un lloc que
al primer, sempre que hi
hagi paciència i et deixen. Però això també
necessita de gent de futbol que ho entengui
perquè penso que és en
general, en qualsevol
entrenador.
P: Entrenadors que has
tingut?.
R: Xavier Azkargorta,
Llangostera,
Garcia
Ramos, Jorge Vàzquez,
Ignasi Rojas, Paco
Gilabert i Cotaina, entre
altres. He de dir que
m’hagués agradat molt
que m’hagués entrenat
Fabregat. Vam jugar
junts i sé com viu el futbol, i el que transmet.
Hagués estat una il.lusió
perquè em sento molt
identificat amb ell, però
quan va entrenar al
Tortosa ja va ser després
de la lesió greu que vaig
sofrir i jo ja havia marxat.
P: És molt difícil ser
entrenador?.
R: Quan ets jugador
només t'has de preocupar de tu, quan ets
entrenador t'has de pre-

ocupar de que 24 jugadors t'escoltin, de que
s’involucren, de que
estiguin preparats tàctica, física i anímicament.
Has de gestionar moltes
emocions. Has d’estar
pendent de moltes
qüestions durant la setmana i durant el partit.
P: Quan perds 5 partits
seguits, què fas?.
R: Pensar en l’entrenament següent i buscar
les raons i intentar, si
pots, trobar solucions.
Mai mirar enrera.
P: Quin és el secret per a
ser un bon entrenador?
R: És molt difícil, fins als
bons els fan fora.
Sempre depens dels
resultats. I quan portes
dos anys en un club els
jugadors ja pensen que
ets un pesat. Si arriben
els resultats negatius, no
tens força i et debilites.
El secret, com en tot, és
creure amb tu mateix i
transmetre missatge del
que vols fer i aconseguir,
sempre tenint jugadors
per a fer-ho. Després, la
pilota mana. Per a mi no
és just, però només pels
resultats es valora la
feina d’un tècnic.
P: T’agrada entrenar?.
R: El futbol és la meua
passió.
M’encanta
entrenar i m’agradaria
dedicar-me més però la
feina no m’ho permet.
P: Quina és la teua
filosofia de joc?.
R: Com quan jugava,
tenir la pilota i no perdre-la. I quan no la
tenim, buscar recuperarla.
P: Un jugador tímid,
guapo i divertit.
R:
Tímid
Gerard
Cañagueral, a l’Ametlla.
Guapo,
Samu
a
l’Ampolla i divertit,
sense dubte, Jack Cid. A
més, un gran davanter.
Va venir uns partits a
l’Ampolla, del Tortosa, i
va fer 12 gols en set que
ens van permetre salvarnos.

PROPER:

GUILLERMO CAMARERO
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LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (38-69). FITA HISTÒRICA

Play off d’ascens a Copa Catalunya
En la última jornada de la categoria en què Les Vinyes del
Convent Cantaires debutava
el passat mes de setembre, ja
que havia aconseguit l’ascens
la temporada passada, l’equip
tortosí
visitava
al
Construcciones Consher Mata
Basquet Ribes en un partit crucial per a l’equip roig. Calia
guanyar i esperar que els resultats dels altres partits acompanyessin. La derrota del Grup
Barna enfront al Basquet Sama
va ser determinant per als interesos de l'equip tortosí que va
imposar-se
per
38-69.
Increïble actuació, i fita històrica que omple d’il.lusió i satisfacció
a
l’entitat.
Demà dissabte a les 19 H Play
Off a Copa Catalunya. Per
seguir fent història. Partit contra CB Quart. Entrada gratuïta.

FUTBOL FEMENÍ. JUGADORA DEL TORTOSA EBRE

Laia Ballesté, campiona d’Espanya
amb la selecció catalana

La Selecció Catalana sub 18 femenina va guanyar la de València
per 0 gols a 2 i va aixecar el títol de campiona d’Espanya. Els gols
els van marcar Patricia Guijarro i Maria González. En la semifinal,
el combinat català va omposar-se al de Navarra per 4-2. La jugadora ampollera del Tortosa Ebre, de 17 anys, Laia Ballesté, va formar part del combinat català.
D’altra banda, l’equip de Xavi Subirats, a la Preferent, va perdre
contra l’At Prat (2-5). L’equip ha baixat en el final de lliga.

HC PERELLÓ, CONTRA LES FRANQUESES

Necessiten el triomf
A la cinquena jornada de la segona fase (play-off) d’handbol sènior
femení Primera Catalana, grup A, l’HC Perelló va perdre aquest passat dissabte a casa del Sant Joan Despí B (21-19). Així doncs, l’equip
ebrenc se situa en tercera posició al seu grup. La propera i última jornada de la segona fase, l’equip perellonenc rep Les Franqueses i
necessita guanyar sí o sí per tal d’optar al TOP4.

EL DILLUNS DIA 16

Jornada de futbol femení
El Delegat Territorial de la
FCF a Terres de l’Ebre Joaquin
del Pino, acompanyat per l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
la Representant Territorial de
l’Esport a Terres de l’Ebre,
Cinta
Espuny
i
la
Coordinadora Territorial de
l’Institut Català de les Dones,
Carme Valls, han dut a terme
la presentació oficial de la
Jornada de Futbol Femení
que tindrà lloc a l’estadi de
Tortosa el proper dilluns dia
16 de maig. Segons nota de
la delegació FCF a l’Ebre,
aquest serà el quart any consecutiu que la Federació Catalana de Futbol organitza aquesta Jornada de Futbol Femení arreu del
territori amb l’objectiu de promoure el futbol entre les noies amb edats compreses entre els 6 i els
16 anys que no siguin practicants habituals d’aquest esport. Foto: ebredigital.

REM. CONCENTRACIÓ SELECCIÓ CATALANA

Campionat de Catalunya Base de Twirling
El passat cap de setmana 7/8 de Juny va tindre lloc
a Alcanar el Campionat de Catalunya Base de
Twirling. Hi van participar clubs de tota Catalunya
entre els quals estava El Club Tiwrling Tortosa que
amb els seus set exercicis presentats va aconseguir 3
Campiones de Catalunya, 1 Sub-Campiona de
Catalunya, 2 4rts llocs, 1 5e lloc i un 6e lloc.
El proper Campionat tindrà lloc a Tortosa els dies
28/29 de Maig amb la Copa Catalana 2016.
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Presència ebrenca destacada
Nombrosa presencia de remers dels clubs ebrencs que han disputat amb la selecció catalana la 31
Regata Internacional Savoià Mont-Blanc, al Llac d’Aiguebelette (França), amb la participació de
56 clubs de França, 11 de Suïssa, 1 de Txèquia i les seleccions de Catalunya, Algèria, Argentina,
Brasil i Xile. Van aconseguir Medalles de plata en sènior femení en 8 amb timoner, amb Iris Castell,
Victoria Cid, Damaris Beltri, Nuria Puig (CN Amposta), Natalia Arasa, Anna Kayser (Club Rem
Tortosa), Alba Navarro, Laura Mendoza (CN Sant Carles) i Nuria Martin de timoner(CN Amposta);
en juvenil femení en 4 – amb Nuria Puig, Damaris Beltri (CN Amposta), Laura Mendoza i Alba
Navarro (CN Sant Carles). Bronze en, juvenil masculí en 8 amb timoner, amb Albert Barrera, Alex
Paga, Xavi Royo (CN Amposta), Isaac Alamo, Edu Geli, Manel Balastegui (CN Banyoles) Sergi
Mariano, , Andreu Ruiz (CN Sant Carles) i Nuria Martin de timoner (CN Amposta), en 4x amb
Albert Barrera, Alex Paga, Xavi Royo (CN Amposta) i Jordi Rodríguez(CN Tarragona).

CE TORTOSA. FASE D’ASCENS, CONTRA LES FRANQUESES (26-22)

Victòria insuficient del sènior
Victòria dels sèniors però insuficient per classificar-se per a la següent ronda de la fase d’ascens.
El partit començava més que bé. La motivació per saber que s’havia de remuntar un resultat de
7 gols, suposava un 3-0 de sortida. A partir d’aquesta empenta inicial i sempre amb el gran
suport del públic, els sèniors anaven agafant avantatge de mica en mica gràcies a una espectacular defensa fins arribar a empatar l’eliminatòria ja a la mitja part. A l’inici de la 2ª part es va
començar a veure que les coses no anirien igual. Durant els primers minuts un intercanvi de cops
posava un marcador de 16-8 a favor dels ebrencs que havien ampliat la diferència a 8 gols però
la seva defensa no estava sent com la de la primera part. A partir d’aquest moment, 15 minuts
per oblidar, van fer que els locals perdessin quasi tot l’avantatge aconseguit i es situaven, amb
un parcial de 0-6 en contra, amb un 16-14 que ja no va deixar opció. “Sobretot, donar les gràcies a tota l’afició a donar suport a l’equip quan se’ls necessitava. Mil gràcies a tots i seguim
demostrant dia a dia que el Centre d’Esports més que un club és una gran família”.

EN UN MINUT

Més
notícies
El passat dissabte, dia 7, va
finalitzar el 42 campionat
local-comarcal de futbol sala
que organitza la Associació
Esportiva de Futbol Sala
“Baix Ebre” de Tortosa.
Campió:
FS
Reguers.
Màxim golejador i menys
golejat: Toscà. Pichichi:
Ramon Benaiges (Toscà)
Campió de Copa: Toscà.
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Ous estrellats

Ous estrellats és una denominació per als ous ferrats amb patates. Amb aquest plat a Casa Lucio de Madrid s'han fet d'or. És un plat
que no té gaire secret i, al cap i a la fi, vindrien a ser uns tradicionals ous ferrats amb patates de tota la vida... Però amb els ous ja trencats abans de servir el plat a taula. És imprescindible que el rovell de l'ou quedi líquid. A les patates li donarem una doble "fregida" també, per a garantir una bona cocció i un cruixent exterior.
Aquest plat, de vegades també es pren com esmorzar. A vegades, s'acostuma a acompanyar d'una mica de pernil salat.
Tot i cuinar-lo sempre de la mateixa manera, la qualitat i frescor dels ous, així com de les , fan que el sabor del plat sigui substancialment diferent. Com tot a la cuina, com més bona sigui la matèria primera... Més bo serà el resultat final del plat.
Algunes versions més modernes del plat fan servir patates xip i hi ha restaurants que serveixen ous d'estruç estrellats amb patates i
pernil...

INGREDIENTS PER A 2 PERSONES:
• 4 ous frescos
• 2 patates fregides
• 2 llesques de pernil
• oli per fregir
• sal
PREPARACIÓ:
• El primer que ens caldrà fer serà pelar les patates. Quan ho
tinguem fet, passarem les patates per aigua (per eliminar restes de terra) i les tallarem a palets.
• Mentrestant, posarem un bon raig d'oli a una paella i la posarem a escalfar. Quan l'oli estigui calent, hi posarem les varetes de patata i les deixarem daurar, removent de tant en
tant. Bé, aquest punt us el podeu estalviar si disposeu d'una
fregidora. Quan tingueu les patates daurades, les posarem
en una safata (o les repartireu en plats, si el que voleu és fer
racions individuals).
• Després, agafem les llesques de pernil i l'anirem tallant ben
petit per, finalment, repartir-lo sobre les patates. Arribats a
aquí, què ens falta? Molt bé!! Ferrar els ous!!

• Per ferrar els ous, posareu a escalfar una paella amb un raig
d'oli (pot ser tranquil·lament el que us ha sobrat de fregir les
patates). Quan l'oli estigui ben calent, cascareu l'ou i els tirareu a la paella amb un pessic de sal (però compte!! Que l'oli esquitxa!!). Amb molt de compte, i amb l'ajuda d'una cullera, anireu agafant oli de la paella i tirant-lo sobre l'ou fins
a tenir-lo ben fet. Amb l'ajuda d'una espàtula el traureu de la
paella i el posareu sobre les patates. Aquest pas el repetireu
tantes vegades com ous vulgueu (o necessiteu) ferrar.
• Ara si que ja només us falta una cosa per finalitzar aquesta senzilla recepta, estrallar els ous. Com ho farem? Doncs
bé, la veritat és que hi ha un munt de formes de fer-ho, però
us explicarem una de senzilla per tal d'evitar trencar moltes
patates. Utilitzeu dues culleres, tant per trencar els ous, com
per finalment remenar-los amb les patates i els encenalls de
pernil.
VARIANTS:
S'hi poden incorporar daus de pernil, xoriço, foie, tòfona...
Bon profit!

Maridatge
Vi negre jove

Temperatura 14º - 16º
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20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Avui tindràs el do de la localitat. Estaràs molt
comunicatiu amb el sexe oposat. Evita problemes posteriors tenint una vida al màxim de tranquil·litat que puguis.

Esforça’t i intenta resoldre els assumptes que
ara et preocupen, no descuris els temes d’amor. Si et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes desapareixeran.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

24º 11°
MATÍ

PASSATEMPS

XÀFEC

És possible que tinguis un idil·li, però també és
possible que et vegis immers en aventures amoroses que no t’acabin de convèncer. Busca harmonia en la teva vida emocional.

En l’amor exigeixes compromisos. No et ve de
gust tenir cap aventura superficial. Potser el teu
organisme està suportant un excés d’activitats
tant pel teu treball com per la teva vida personal.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa quatre intensifica molt les teves relacions familiars
però no descartis certs excessos en la teva relació amb ells.

No tinguis por d’expressar les teves idees, la
teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte a la salut, valora el que tens de
positiu i no ho perdis.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

El que en principi és una virtut, la confiança, pot
ocasionar-te algun tipus de desil·lusió amorosa.
Tot indica que el veritable descans és l’única
tècnica per posar en ordre el teu organisme.

Vius un període favorable per aprofundir en
els teus sentiments i per donar a la teva vida
sentimental més riquesa. Tracta d’anar amb
més cura amb el teus cos.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Perquè tot funcioni bé en les teves relacions
sentimentals has d’evitar que acabin sent
monòtones. Has de fer balanç i establir un
ordre de prioritats per millorar.

En algun moment del dia et veuràs sobrepassat per una actitud d’algú proper a tu.
Respecte a la salut, encara que tot sembla que
va bé no has de descurar-te en cap moment.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

És probable que gaudeixis d’alguna situació sentimental interessant. Respecte a la salut, et trobes ple de vitalitat, però avui estaràs una mica
atabalat.

En assumptes d’amor , ara mateix no has d’anar
a allò segur. Avui és un dia perquè improvisis i
te la juguis. Estàs vivint una etapa favorable per
deixar enrere hàbits que et perjudicaven.

TARDA

PASSATEMPS

XÀFEC

Estat del cel
Fins a mig matí el cel estarà poc o mig ennuvolat amb la circulació de bandes de núvols
alts i alguns de mitjans que seran més abundants al terç nord i sobretot al quadrant
nord-est on quedarà localment molt ennuvolat. A partir de llavors creixeran nuvolades,
sobretot a punts de muntanya, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en conjunt. Al final del dia els núvols minvaran en general, si bé arribaran bandes de núvols
alts i mitjans pel nord de Catalunya.
Precipitacions
A partir de mig matí s'esperen ruixats o xàfecs de distribució irregular en àrees de muntanya, que a la tarda s'estendran i afectaran altres sectors. Seran d'intensitat entre feble
i moderada, i localment aniran acompanyats de tempesta i pedra petita. S'acumularan
quantitats minses o poc abundants de precipitació. Malgrat això, és possible que localment al nord-est la intensitat sigui forta i s'acumulin quantitats abundants de precipitació. La cota voltarà els 2000 metres.
Temperatures
Temperatura mínima similar o lleugerament més alta. La màxima al terç nord serà semblant o en lleugerament més baixa, sobretot al nord-est, a la resta del territori pujarà
lleugerament. La mínima es mourà entre els 2 i 7 ºC al Pirineu, entre els 4 i 9 ºC al
Prepirineu i la depressió Central, entre els 6 i 11 ºC al prelitoral, i entre els 9 i 14 ºC al
litoral. La màxima oscil·larà entre els 14 i 19 ºC al Pirineu, i entre els 19 i 24 ºC a la resta.
Visibilitat
Visibilitat bona en general, amb algun banc de boira o boirina matinal a punts de l'interior. Independentment, en moments de xàfec serà localment dolenta.
Vent
Bufarà vent de components nord i oest entre fluix i moderat, si bé fins a mig matí serà
fluix i de direcció variable a la meitat nord de Catalunya amb predomini del terral al litoral. Malgrat això al litoral i al centre de la jornada s'imposarà el vent de component sud,
sobretot entre migjorn i llebeig, serà entre fluix i moderat.

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

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

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

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

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i

696 01 16 29

estable?

Preguntar per
Francisca

Nosaltres t’ajudem

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

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

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

www.maisol.com

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

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ

VARIS Ñ

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

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.

ES BUSCA CUINER/A
O MARMITÓ/NA

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

977 252 727

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

(WhatsApp)

tlf. 609 76 12 06

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de conduir. Alta a la
Seguretat Social.
Tel. 609 346 879
Empresa ubicada a la
Comarca del Solsonès,
busca persona amb experiència 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 posarse en contacte amb nosaltres a través del correu
electrònic
rocfalcon@rocfalcon.es.

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

diarimés
ebre
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L’ENTREVISTA

www.mesebre.cat

DIVENDRES 13
DE MAIG
DE 2016

PODEM VEURE AQUEST PROGRAMA DIVENDRES 13 A LES 22H I LES REPETICIONS DISSABTE I DIUMENGE A LES 10H A TRAVÉS DE CANAL TERRES DE L'EBRE.

Parlem de sexualitat amb
Maria Jesús Ribes Farré
EL

Isabel Carrasco

SEXE ESTÀ AL CAP

ACTUALITAT
Avui, Maria Jesús Ribes Farré,
psicòloga clínica, especialitzada
en Sexualitat Humana, ens parlarà de sexualitat.
Per què se'ns fa tan difícil parlar
de sexe si, al cap i a la fi, venim
al món a través del sexe?
Complicat trobar temps per conversar amb Maria Jesús Ribes
Farré. Té l'agenda més que
repleta.
Després de mesos intentant-ho,
ho hem aconseguit.
Ens parlarà de les disfuncions
sexuals més comunes, d'autoestima, de dependència, de mites,
de la sexualitat en les diferents
etapes de vida...
Podem veure tots els programes
al facebook de Més Personal i a
la web de Canal Terres de
l'Ebre, www.canalte.cat.

Avui, a les 22h,
parlarem de
sexualitat, a Més
Personal, Canal
Terres de l'Ebre

FOTOS SALVA BALART I DIBUIX ANNA BALART

