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Aquest cap de setmana, a Deltebre

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) vol que la manifestació convocada a Barcelona pel proper 5 de juny servei-
xi perquè la Comissió Europea doni "un toc d'autoritat i faci prevaldre les seves directives que estan protegint el Delta
de l'Ebre". El portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, ha destacat que el missatge que es vol donar a Europa és que darre-
ra de la reivindicació "no només hi ha un problema mediambiental, sinó una massa social que reclama aquesta inter-
venció" amb "el recolzament de tot el país", més enllà dels habitants de les Terres de l'Ebre.

P10

Compte enrera per a la manifestació del 5 de juny

La renovada DeltaFira es celebra aquest cap de setmana i commemorara ̀ els 39 anys del municipi. Enguany, amb la Fira, s’estrena la Mostra de Gastronomia de les Terres de
l’Ebre, Mescla. Més de 95 empreses participaran en la mostra en un ampli programa d’activitats. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “Mescla neix amb la clara
voluntat de posar en rellevaǹcia tots i cadascun dels trets distintius que generen un valor afegit al nostre municipi i al nostre territori”. L’esdeveniment s’inaugurara ̀ avui divendres 20
de maig, a les 12 hores, a car̀rec del 129è president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. 
Durant els tres dies que durara ̀Mescla, es podran degustar els plats d’una trentena de restaurants del territori. P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

L’Ajuntament de la Ràpita ha presentat aquesta setmana el conveni de
col·laboració amb l’empresa Repsol corresponent al 2015 que ha permès
finançar l’audiovisual interactiu ‘Viatge al far de Buda’ que serà presentat avui
divendres públicament al Museu de la Mar de l’Ebre (19 hores). Es tracta d’un
treball realitzat per la productora Filmsnòmades que permet apropar-se al
mític far de Buda i accedir a fotografies, textos, plànols i material relacionat
amb aquest equipament per tal de conèixer la seua història i característiques.
L’alcalde de La Ràpita Josep Caparrós i la regidora de Cultura Èrika Ferraté
han destacat la voluntat del municipi de posar aquest material didàctic i divul-
gatiu al servei del veïnat local i també de la resta del territori i han agraït a
Repsol la voluntat de col·laboració que ha permes̀ tirar endavant el projecte.

L’Ajuntament de la Ràpita i Repsol fan
possible l’interactiu ‘Viatge al far de Buda’

AUDIOVISUAL, PRODUÏ̈T PER FILMSNÒMADES

El president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia, la directo-
ra de Màrqueting i Comercial de MicroBank, Núria Danés, i la directora de
Banca d’Institucions de CaixaBank Tatiana Caro, han firmat un conveni de
col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través
de microcrèdits. Amb la firma d’aquest acord s’estableix una línia de
finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físi-
ques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació
anual inferior als dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a
microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del
95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empre-
sa i l’informe favorable de viabilitat elaborat pel Consell Comarcal del
Priorat. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén
fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el prés-
tec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties
ni avals.En virtut d’aquest conveni, el Consell Comarcal del Priorat es com-
promet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure
l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempre-
ses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessora-
ment empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones
físiques o jurídiques assessorades per la corporació comarcal a MicroBank
perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.
El Consell Comarcal del Priorat s'encarrega de l’impuls d’actuacions relacio-
nades amb el foment de l’ocupació i l'emprenedoria. Disposa de la figura
de l’Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), que té com a
funció principal col·laborar i donar suport a projectes de dinamització i pro-
moció econòmica de la comarca. El Consell forma part de la xarxa
Catalunya Emprèn, que pretén difondre la cultura emprenedora, el foment
de la creació d’activitat empresarial i el suport a microempreses i petites
empreses.
MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegra-
ment per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al
finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera
en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina.
El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microem-
preses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu aten-
dre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el
desenvolupament personal i familiar. Durant l’exercici del 2015, MicroBank
ha concedit a Catalunya un total de 6.859 préstecs destinats a autònoms,
emprenedors i microempreses per un import de 68,2 milions d’euros. Per
finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 107,3 milions
d’euros a 28.999 iniciatives. En la concessió de microcrèdits, a més de la
xarxa de més de 5.200 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que
aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’as-
sessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins a ara, MicroBank ha fir-
mat convenis amb 566 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la
viabilitat dels projectes finançats.

El Consell Comarcal del Priorat i MicroBank 
subscriuen un conveni de col·laboració 

PER INCENTIVAR L’ACTIVITAT EMPRENEDORA

Editorial
Les estelades i la final de Copa

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han manifestat via Twitter que no aniran a l’estadi Vicente Calderón aquest diu-
menge a veure la final de la Copa del Rei. L’anunci és una protesta per la decisió del govern espanyol de prohibir les banderes estelades durant la final. També polítics i
mitjans han reaccionat a aquesta decisió del govern espanyol, que segons RAC1, també ha estat lamentada -a nivell intern- per alguns membres del PP català. El con-
seller d'Interior ha demanat al govern espanyol que rectifiqui sobre la prohibició de les estelades a la Copa del Rei. De moment, no ha hagut resposta. La polèmica està
servida, en un contexte en el que es vincula política i esport. La darrera ‘solució’ passa perquè aficionats vagin a la final amb la cara pintada amb l’estelada. Fins ara,
ningú ha sabut respondre a aquesta possibilitat d’una alternativa al que és atemptar contra la llibertat d’expressió en no deixar accedir a un recinte esportiu a aficionats
que acudeixen amb una bandera que simbolitza el seu sentiment. El tema, sense dubte, posa sal a la ferida. 

N de la R: articles d’opinió els podeu trobar al web de més ebre: wwwmesebre.cat

Els diversos serveis de
suport a les persones atu-
rades i en recerca de feina
que funcionen a l’Ajunta-
ment d’Ulldecona han atès
durant els primers quatre
mesos de l’any en curs a
80 persones. S’ha fet a tra-
vés de diferents projectes
consolidats ja dins el muni-
cipi com el dispositiu d’In-
serció Laboral, un programa concedit en el marc del projecte Treball als barris
i finançat intergament pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
La principal funció del dispositiu és l’acompanyament a les persones que es-

tan buscant feina i que volen formar-se en algun tipus de professió. Des de la
seva creació, es treballa coordinadament amb el Servei Local d’Ocupació, el
Consell Comarcal i l’Oficina de Treball de la Generalitat per tal de donar aten-
ció a un major nombre de persones.

L’Ajuntament d’Ulldecona ha
acompanyat en la recerca de feina a 80
persones durant el primer quadrimestre
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El 129è president de la Generalitat, Artur Mas, inaugurarà la mostra gastronòmica

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, i el director de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
(IDECE), Joan Martín, acompanyats de l’alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel, i dels representants
de l’empresa adjudicatària, UTE Navegabilitat
Ebre, han presentat aquest dijous la nova em-
barcació de neteja i manteniment de la via na-
vegable al riu Ebre, que entra en funcionament
aquesta temporada. La nova embarcació ga-
ranteix el control de la sega i la recollida de macròfits, afavorint així la navegació fluvial tant
per a les embarcacions a motor com per a les destinades a la pràctica esportiva (piragües,
caiacs, etc.), així com qualsevol altra activitat al riu. En aquest sentit, el delegat del Govern
ha destacat “la millora substancial que aporta aquesta embarcació, ja que soluciona els pro-
blemes d’acumulacions d’algues al tram final i, especialment, a la desembocadura, on feien
cap quan es tallaven i no es podien recollir, ara aquest inconvenient queda superat”.

Entra en funcionament la nova embarcació 
de neteja i manteniment de la via navegable 

Al riu Ebre

El director general de Polítiques Ambientals, Ferran
Miralles, i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, s'han reunit aquest dijous amb els
representants del COPATE i el director del Parc Natural
del Delta de l'Ebre, per desfer malentesos entre la
Direcció General i els tècnics que duen a terme els trac-
taments contra els mosquits a la zona natural. En
aquest sentit, el director general ha deixat clar que l'a-
cord establert és que, durant el període de nidificació
d'aus, els tècnics del Copate notificaran al parc natural
quan i on duran a terme els tractaments, sense que això
impliqui que no es puguin fer. D'aquesta manera, els
responsables del parc natural estaran assabentats, amb
una notificació simple i ràpida via correu electrònic, del
moment i lloc dels tractament i podran fer seguiment
els posterior seguiment de les zones de nidificació.

El Parc Natural serà informat
dels tractaments durant la 

nidificació d'aus

PER INCIDÈNCIES  

El Servei d'Emergències
Mèdiques (SEM) ha obert
una expedient informatiu a
l'empresa que presta el ser-
vei de transport sanitari no
urgent a les Terres de
l'Ebre, Ambulancias Egara.
Segons ACN, el SEM vol
esclarir què ha passat amb
la programació i coordina-
ció d'aquest servei després
de detectar un seguit d'in-
cidències en els trasllats
programats de pacients.
Segons fonts dels treballa-
dors, fa temps que hi ha
queixes però el colofó s'ha
donat aquesta setmana
quan mig centenar de
pacients no han pogut ser
traslladats per fer-se proves
o rebre tractaments i molts
altres han patit greus
retards. S'apunta, com la
causa principal, a la unifica-
ció, des de fa uns 20 dies,
dels centres de coordinació
de les Terres de l'Ebre, el
Camp de Tarragona i Lleida
-les tres àrees on presa ser-
vei Egara- en un únic cen-
tre a Tarragona. El SEM ha
assegurat que ja hi ha el
compromís de l'empresa
per retornar el centre de
coordinació de transport
sanitari a Terres de l’Ebre,
per tal de millorar la planifi-
cació de les rutes establer-
tes. Els treballadors recor-
den que s'han arribat a
programar trasllats, per a
dos i tres pacients, amb
rutes tan inapropiades com
Flix-Deltebre- Barcelona, o
que usuaris que eren tras-
lladats de Barcelona cap a
l'Ebre han hagut d'esperar
dins del vehicle sanitari
mentre es feien altres ser-
veis.

La renovada DeltaFira es
celebra aquest cap de
setmana i commemorarà
els 39 anys del municipi.
Enguany, amb la Fira,
s’estrena la Mostra de
Gastronomia de les Terres
de l’Ebre, Mescla. Me ́s de
95 empreses participaran
en la mostra en un ampli
programa d’activitats.
L’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, ha manifestat
que “Mescla neix amb la
clara voluntat de posar en
relleva ̀ncia tots i cadascun
dels trets distintius que
generen un valor afegit al
nostre municipi i al nostre
territori”. En aquest sen-
tit, Soler ha afegit que
“Mescla és un pas més
per a consolidar Deltebre
com a capital del Delta de
l’Ebre i convertir el nostre
municipi en un indret de

refere ̀ncia per al conjunt
de les Terres de l’Ebre”.
L’esdeveniment s’inaugu-
rarà avui divendres 20 de
maig, a les 12 hores, a
càrrec del 129è president
de la Generalitat de

Catalunya, Artur Mas, i
comptara ̀ amb la partici-
pació del president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu. A par-
tir de la seva inauguració,
Mescla obrira ̀ les portes a

la ciutadania amb la fina-
litat de promocionar la
gastronomia del territori i
vincular-la a l’oferta turís-
tica basada en el paisatge
i la natura. 
Així, durant els tres dies
que durarà Mescla, es
podran degustar els plats
d’una trentena de restau-
rants del territori, mari-
datges, viure
experie ̀ncies, demostració
de cuina en directe, parti-
cipar en xerrades, tallers,
conferències, etc.
L’entrada sera ̀ lliure per a
tothom i el pac de 5
degustacions (menjar i
beguda) tindrà un cost de
7€. L’horari d’obertura de
Mescla sera ̀ avui diven-
dres, dissabte i diumenge
de 11h a 14.30h i de 17h
a 20.30h. La tinenta d’al-
calde de Dinamització

Econòmica i Enfocament
Turístic i Cultural, Anna
Gime ́nez, ha explicat que
“l’objectiu d’aquest hora-
ri e ́s que la ciutadania faci
un petit tast a Mescla i
despre ́s es dirigeixi als
restaurants del municipi
de manera que puguem
impulsar l’economia
local”. Cal destacar que
el dilluns 23 de maig la
mostra estara ̀ oberta per
als professionals. La
Mostra de Gastronomia
Mescla esta ̀ organitzada
per l’Ajuntament de
Deltebre i compta amb la
col·laboració del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
d’Arrossaires del Delta de
l’Ebre i d’Accensi. A la
foto, el dia de la presen-
tació de la Mostra. 

El SEM obre un
expedient a
Ambulancias

Egara

Més de 95 empreses participaran en la mostra de
gastronomia Mescla, a Deltebre, aquest cap de setmana
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CiU i ERC formalitzen un pacte de 
govern a l'Ajuntament de Tortosa

Bel afirma que “és la millor solució” mentre que des de l’oposició es lamenta que “ERC ha tancat la porta a un govern d’esquerres”

Els grups municipals de
CiU i ERC han formalitzat
aquest dimecres matí un
pacte de govern a
l'Ajuntament de Tortosa
(imatge de la foto) amb
l'objectiu de completar
l'Acord de Governança
Estable signat entre les
dues formacions ara fa un
any, i el Pla d'Actuació
Municipal (PAM) per al
període 2015/2019. Els 8
regidors de CiU sumats als
4 d'ERC, primera i segona
forces en les eleccions
locals de 24 de maig de
2015, permet configurar
un cartipàs composat per
12 persones que conti-
nuarà liderat per l'alcalde
Ferran Bel (CiU). El repu-
blicà Josep Felip Monclús
ocuparà la 1a tinença d'al-
caldia, Meritxell Roigé
(CiU) la 2a, Maria Jesús
Viña (ERC) la 3a, Ana

Algueró (CiU) la 4a, Emili
Lehmann (CiU) la 5a,
Marià Martínez (ERC) la
6a i Dolors Queralt (CiU) la
7a. Segons nota de
l’Ajuntament, l'alcalde,
acompanyat de Monclús,
Roigé i Viña, a més d'altres
regidors d'una i altra for-
mació que han volgut
assistir a l'acte, ha compa-
regut a primera hora d’a-
quest dimecres per fer
públic l'anunci del nou
pacte de govern, una
vegada les assemblees
locals de les respectives
formacions polítiques van
donar anit el vist-i-plau a
l'acord. Bel s'ha mostrat
convençut que aquest
acord és "la millor solució
per a Tortosa", en la mesu-
ra que es configura un
"govern d'estabilitat que
permetrà treballar per
assolir els objectius fixats

en l'Acord de Governança
Estable i en el PAM".
L'alcalde ha volgut fer
notar que el nou govern
no incorpora noves dedi-
cacions exclusives ni
càrrecs de confiança.
Quan se li ha preguntat
què aporta al govern l'en-
trada d'ERC, Bel ha respost
"més capacitat de treball,
amb funcions, perfils i
capacitats que han preval-
gut a l'hora d'assignar les
àrees de treball". "Més
mans", ha afegit Josep F.
Monclús, qui ha volgut
posar en valor la "relació
de confiança" que s'ha
bastit entre CiU i ERC
durant l'últim any en l'exe-
cució de l'Acord de
Governança Estable.
L’oposició
El grup socialista ha mani-
festat que “ERC ha deixat
perdre l’oportunitat plan-

tejada de formar un
govern d’esquerres. Ara
CiU amb els Republicans
de Tortosa són Junts X No.
No a totes propostes ”.
Des de CUP-AE, “aquest
pacte enforteix CiU, l’al-
calde Ferran Bel i el seu
equip de govern, i això vol
dir reforçar la manca d’in-

versions socials i la incapa-
citat per generar un nou
model econòmic que dina-
mitze la ciutat”. El PP creu
que l’acord pot ser positiu
perquè genera estabilitat i
Movem també lamenta
que “els republicans han
tancat la porta a un govern
progressista”.

Les dues activistes d'AnimaNaturalis, Aïda Gascón i
Yasmina Moreno, que van ser agredides en un acte de
bous a la plaça al Mas de Barberans, han declarat
davant el magistrat d'instrucció número 1 dels jutjats
d'Amposta i han ratificat la denúncia, aquest dimarts
al matí. Moreno i Gascón, directora de l'entitat a
Espanya, han explicat els fets i han tornat a identificar
els presumptes agressors, que, per la seua part, van
declarar ahir dijous. 
Segons ACN, la setmana vinent també declararan
alguns testimonis, entre ells, les noies que van gravar
els fets. La directora de l'entitat animalista ha desta-
cat la bona rebuda que van tenir dissabte passat als
bous a la plaça d'Alcanar i ha demanat que aquesta
sigui "la tònica" durant tota la temporada taurina,
així com l'augment de la presència policial.

Les dues activistes ratifiquen la
denúncia als jutjats d'Amposta
Ahir també declaraven els pressumptes agressors

EN UN MINUT

* AVUI 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 cam-
panya, 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.

*L’ESCOLA MUNICIPAL
DE TEATRE DE TORTOSA
presenta “LA COMPAN-
YIA DE L'EMTT”, una
companyia de teatre for-
mada per alumnes que
estiguin cursant estudis a
l’Escola, amb l'objectiu de
presentar projectes artís-
tics fora de l’àmbit del seu
propi curs. La pretensió és
reforçar l’aprenentatge
d’aquells alumnes de
nivells més superiors, o de
cursos específics.
L’experiència s’inicia amb
SUPERHEROÏNES, EL
MUSICAL.

*L’ESCOLA DE CUINA
JOAQUIM BAU obté l’a-
creditació AMED per la
promoció de l’alimentació
mediterrània. Més de
1.400 comensals diaris
gaudeixen de menús
mediterranis en establi-
ments acreditats amb la
certificació AMED a les
Terres de l’Ebre

* AL TEATRE AUDITORI
FELIP PEDRELL es va fer
l'acte d'elecció de la Reina
i la Reina Infantil de les
Festes de la Cinta 2016. El
resultat de la votació, que
es va realitzar entre les
mateixes pubilles i pubille-
tes, va proclamar com a
Reina a María Otero
Ferré, de l'Escola Futbol
Dertusa, i com a Reina
Infantil a Judith Albacar
Puig, de Creu Roja
Tortosa.

Més notícies

El Departament de Salut
està estudiant la viabilitat
d'edificar un aparcament
aprofitant un talús que hi
ha entre l'Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa i el
centre urbà, per darrera
del carrer Teodor
González, on hi ha els
antics cinemes Fèmina.
Aquesta és la solució que
està prenent més possibili-
tats en l'anomenat Pla de
mobilitat que el Govern
està treballant amb

l'Ajuntament de Tortosa
per solucionar els proble-
mes d'accessibilitat i apar-
cament a l'Hospital de
referència a les Terres de
l'Ebre. 
Segons ha explicat el dele-
gat del Govern, Xavier
Pallarès, a partir d'un
avantprojecte fet fa tres
anys, Salut determinarà
ara les necessitats d'apar-
cament per a l'Hospital, les
possibilitats d'ampliació,
així com l'explotació, a

partir d'una concessió, del
mateix pàrquing. A més, la
construcció d'aquest edifi-
ci d'aparcament permetria
a la Generalitat reservar-se
el dret d'edificar més plan-
tes per a ampliar els ser-
veis de l'Hospital. 
Malgrat que no està deta-
llat el cost de l'obra, Salut
inicia ara un procés per
poder quantificar les
necessitats de l'Hospital i
també la possibilitat que hi
hagi empreses interessa-

des en explotar l'aparca-
ment. 

Dos actuacions

Amb tot, tant Territori i
Sostenibilitat (TES) com el
Departament de Salut
estan a punt per fer dos
actuacions, que es podrien
fer de manera imminent,
per millorar l'accés a
l'Hospital. D'una banda,
Salut reserva una partida
per arranjar l'actual apar-

cament i adequar alguns
dels espais que, actual-
ment, s'estan fent servir
per deixar el vehicle i que
no estan en les condicions
més òptimes. 
D'altra banda, TES té una
partida de 160.000 euros
per poder posar autobusos
llançadora a l'Hospital des
d'un espai d'aparcament
estratègic a la ciutat que
l'Ajuntament està estu-
diant. 

Salut estudia la viabilitat d'edificar un aparcament 
En un talús entre l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i el centre urbà

Cap incident en el primer correbou d’Alcanar,
i tampoc durant la setmana, amb presència
d'animalistes després de les incidències que es
van produir al Mas de Barberans fa dues set-
manes. Alcanar va celebrar els bous a la plaça
aquest dissabte amb un reforç policial de
Policia Local i Mossos d'Esquadra, amb antia-
valots i agents de paisà. Tal com informa
ACN, les activistes d'AnimaNaturalis es van
situar en l'espai públic que l'Ajuntament té a
la plaça per enregistrar de nou l'espectacle taurí. La portaveu de l'entitat, Aïda Gascón, espe-
ra que la presència policial "no sigui només cosa d'un dia". En canvi, el president de la
Comissió de Bous d'Alcanar, Juanjo Ulldemolins, veu el dispositiu "innecessari i desmesurat".
L'alcalde del municipi, Alfons Montserrat, ha lamentat "la pressió" a la qual ha estat sotme-
sa la població, situada "a l'ull de l'huracà", "perquè tot sortís impecable" aquest dissabte,
com així va ser.  I ha defensat les places de bous com un espai "de sociabilitat", on els ciu-
tadans passen la tarda amb família i amics.

Normalitat i correcció en el 
correbou de les festes d’Alcanar
Amb animalistes presents amb les seues càmeres
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* L ' A S S O C I A C I Ó
ENGRESCATS DE LES
TERRES DE L'EBRE, amb
seu social a Amposta, ha
estat reconeguda amb el
Premi Amposta 2015.
Els mitjans de comunica-
ció amb presència a
Amposta han decidit
entregar aquest guardó
a l'entitat, gestora des
de l'any passat de la
gossera municipal
d'Amposta, en reconei-
xement de la seva tasca
de protecció dels gossos
i per la feina de sensibi-
lització en aquest àmbit
a través de les xarxes
socials desenvolupada
durant el 2015. El jurat
també ha decidit
enguany fer entrega de
la menció especial al
grup de música
Piròmbodas, que el
2015 va celebrar els 50
anys de la seva funda-
ció. L'acte d'entrega del
Premi Amposta 2015
serà demà dissabte a les
20h. al Saló de Plens de
l'Ajuntament.

Més
notícies

El centre tecnològic
d'Amposta, ubicat al polí-
gon de l'Oriola i especialit-
zat en els materials compo-
sites, s'ha integrat a la
Fundació Eurecat, conver-
tint-se en el setè centre
d'aquesta xarxa d'innova-
ció i recerca amb presència
a tot Catalunya i "que
compta amb un pressupost
de 36 milions d'euros", en
paraules de l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs.
Així es desprèn del conveni
que s'ha signat aquest
dimecres al matí i que esta-
bleix, a grans trets, que
Eurecat passa a ser el ges-
tor responsable del centre
tecnològic del compòsit,
propietat de l'Ajuntament,
amb un doble objectiu,
"fonamentar la recerca i
innovació en la tecnologia
composite i ajudar a inno-
var a les empreses del terri-
tori amb la transferència de

les tecnologies que desen-
volupa Eurecat a la resta de
centres", en paraules de
Xavier Torra, president del
patronat de la Fundació
Eurecat. 
"Formar part d'Eurecat ens
dóna solidesa per poder
crear un projecte de futur
estable al centre de recer-

ca", destaca l'alcalde, tot
recordant que aquest equi-
pament, que havia suposat
una inversió d'1,8 milions
d'euros provinents del fons
de reindustrialització de les
Terres de l'Ebre ha estat
l'últim any i mig en una
situació "d'incertesa i d'ac-
tivitat continguda".

El Departament d'Ensenyament ha comunicat que la
línia de P3 que preveia suprimir a Amposta, de les deu
que tenien els cinc centres escolars de la capital del
Montsià, es traurà a l'escola Mestre Agustí Barberà.
Com ha explicat el director general de Centres Públics,
Lluís Baulenas, el grup cau del centre amb menys
preinscripció - 27 demandes a l'Agustí Barberà-, i
també després de valorar-se les segons i terceres
opcions que havien escollit els pares i mares dels alum-
nes. 
Per altra banda, a Amposta ha calgut augmentar un
grup per a primer curs d'ESO a l'Institut Ramon
Berenguer IV. El Departament ha augmentat un grup
de P3 a l'escola l'Assumpció de Deltebre i dos grups
han quedat deserts en altres municipis, un d'ells a Móra
la Nova.

El centre tecnològic d'Amposta
s'integra a la xarxa de R+D+i Eurecat

Ensenyament traurà de
l'escola Mestre Agustí
Barberà la línia de P3

Ubicat al polígon de l'Oriola, el centre treballa amb projectes per a multinacionals
“Que preveia suprimir a Amposta”
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Els veïns de la Ràpita aposten perquè els
locals del parc de Garbí compatibilitzin

activitats diürnes i oci nocturn

Un total de 954 veïns participen en la consulta ciutadana

Un total de 690 persones, principalment investigadors, van consultar  presencialment
el 2015 unitats documentals del fons de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE),
segons consta en l'informe anual d'aquesta institució que gestiona el Consell
Comarcal del Baix Ebre i que s'engloba dins la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) que
pertany a la Generalitat de Catalunya. Del total de 1.768 documents consultats, la
majoria  van correspondre a fons notarials (1.240) i de l'administració local (423).
Més enllà de les consultes presencials cal valorar l’alt increment de les consultes
telemàtiques. Només pel que respecta a la premsa històrica cal destacar les 3.460
visites al xacpremsa  amb un total de 205.197 planes  consultades. De la memòria de
2015 en destaca també la tercera fase de la digitalització del Diario de Tortosa (7.000
pàgines). L'ACBE custòdia actualment 2.701,5 metres lineals de documentació.
Durant el 2015, l’Arxiu només va poder  ingressar 11,5  metres lineals,  per la con-
cebuda  manca d’espai,  procedents del fons del Servei territorial d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre (1978-1990) i del Districte notarial de Tortosa (1914). En relació a
tractaments de fons, l'any passat es va procedir a la catalogació de la correspondèn-
cia del fons familiar Wenetz amb 2152 unitats (1830-1936), la continuació de l'in-
ventari del fons personal d’Enrique Bayerri  Bertomeu (1923-1958) i l'inventari del
fons de la Generalitat de Catalunya de l’escola de Remolins (1912-2004).

L’associació L’Abarra
(Associació de BARs
de la RA ̀pita), conjun-
tament amb la Unio ́
de Comerç Rapitenc i
amb el suport de la
Regidoria de Comerc ̧ i
Turisme de
l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ra ̀pita, ha
presentat una nova
proposta d’oci vincu-
lada a la gastronomia
local. Es tracta de la
Diada del Vermut, que
tindra ̀ lloc el proper 4
de juny al pavello ́
final.
Els establiments que formen part de la nova associació, presentada ara fa unes setma-
nes i a la vegada integrada a la Unio ́ de Comerç Rapitenc, oferiran degustacions d’un
producte tan tí́pic com el vermut rapitenc, acompanyat de tapes i ‘montaditos’, a un
preu de 3 euros.

Un 67% dels 954 veïns de Sant Carles de la Ràpita que han participat en la consul-
ta ciutadana convocada per l'Ajuntament durant la setmana passada per definir els
usos dels locals dels baixos del parc de Garbí aposten perquè s'hi compatibilitzin
activitats diürnes amb l'oci nocturn. Tot i no tractar-se d'una decisió "necessària-
ment" vinculant, després que la participació –un 8,6% del cens d'electors- s'hagi
quedat molt per sota del 25% que s'havia fixat per adquirir aquesta condició, l'al-
calde de la població, Josep Caparrós, ha anunciat que el consistori valorarà els resul-
tats i treballarà perquè l'espai recuperi la seva vitalitat i els locals puguin tornar a
reprendre el seu funcionament. En aquest sentit, ha afegit, s'elaborarà un ple de
clàusules per treure a licitació la concessió des establiments "tenint en compte la
valoració que ens han traslladat els ciutadans, tot confiant que els emprenedors i
l'empresariat local apostin per obrir els seus negocis en un enclavament estratègic,
davant del mar i al bell mig de la ciutat".
Caparrós ha volgut agrair la participació en la consulta, com un "compromís polí-
tic" plantejat per la candidatura d'ERC que encapçalava durant la campanya elec-
toral i, al mateix temps, ha celebrat la possibilitat que un miler de ciutadans hagi
posat en pràctica el mecanisme de participació ciutadana desplegat.

Un total de 690 persones van consultar
el fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre 

La Ràpita presenta la Diada del Vermut

Tindrà lloc el 4 de juny

Durant el 2015

Alba Dalmau i Viure ha estat la
guanyadora del XXVIII Premi
Literari “Vila d’Ascó 2016”
amb l’obra Estàndards.
Aquesta obra, segons la matei-
xa autora, parla de: “Els estàn-
dards de jazz són temes musi-
cals famosos que amb el temps
han esdevingut el llenguatge
secret dels músics. Gràcies a
que són temes que tots ells
coneixen poden existir les jam-
session, ja que és aquest
coneixement compartit allò
que permet als intèrprets fer
diferents versions dels estàndards i improvitzar-hi al damunt”. El premi es va fer públic
dissabte a la nit en el transcurs del Sopar Literari que enguany va reunir unes 140 per-
sones que es van aplegar al Casal Municipal d’Ascó. Un altre premi de la nit va ser el
XXVI de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi “Vila d’Ascó” 2016 dotat en 600 €.
L’autora guanyadora va ser Etna Miró. A la foto, l’alcalde asconenc, Josep Maria
Buixeda, amb Alba Dalmau. 

Alba Dalmau guanya 
el XXVIII Premi Literari ‘Vila d’Ascó’

Etna Miró s’emporta el de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi
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*«LA CUINA A LA LITE-
RATURA I DEL LLIBRE A
LA TAULA», tema central
de la tretzena Jornada del
Llibre Ebrenc 2016.
L’objectiu és analitzar com
a través de la literatura es
poden conèixer els usos i
costums culinaris d’èpo-
ques diferents i d’espais
territorials diversos. Tindrà
lloc el proper diumenge
29 de maig a les 13.15
hores. Amb aquesta taula
rodona es clourà la Fira del
Llibre Ebrenc, instal·lada
durant tres dies en una
gran carpa situada a la
plaça de la Cultura de
Móra d’Ebre.
* UN CAMIÓ TRÀILER es
va incendiar aquest dilluns
a la tarda a la TV-3022
dins el terme municipal de
Rasquera i va provocar un
petit incendi forestal. El
foc va calcinar totalment
el tràiler i va afectar uns
5.500 metres quadrats de
vegetació i matolls.
L'incendi va quedar extin-
git en unes hores.

Més
notícies

Unió de Pagesos denuncia l'existència de zones de municipis i comarques amb produccions afectades
per temporals i altres adversitats meteorològiques que no han estat considerades en l'Ordre publicada el
6 de maig pel Ministeri d'Hisenda que aplica la reducció en els mòduls per a la declaració de la Renda
2015. El sindicat considera, per una banda, que el Ministeri d'Agricultura "ha obviat" la crisi de la frui-
ta i, per altra, que el Departament d'Agricultura "no elabora adequadament les valoracions de danys"
que es tenen en compte a l'hora de proposar al Ministeri d'Hisenda les adequacions de mòduls, "exclo-
ent així zones i cultius que, amb les mateixes afectacions, sí que són considerats per altres governs de
comunitats autònomes". Aquest fet "provoca un greuge comparatiu important, i afecta la competitivi-
tat de les explotacions ubicades a Catalunya", segons Unió de Pagesos.
L'Ordre del Ministeri d'Hisenda no preveu la reducció de l'índex de rendiment net dels productes de l'o-
livera per a les pèrdues significatives de les comarques de la Conca de Barberà i la Terra Alta, ni les supe-
riors al 50 % del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Segarra. Els municipis pels quals l'Ordre no preveu una
reducció però que sí que van patir importants danys per adversitats climàtiques i, per tant, UP demana
que s'incloguin en l'adequació de l'IRPF són: Aitona, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Massalcoreig i Seròs,
al Segrià; la Bisbal de Falset, al Priorat, i tots els municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre.

UP reclama l’adequació de l’IRPF

Per a tots els conreus i comarques afectades per temporals i altres adversitats metereològiques
L'Ajuntament de Vinebre, amb el suport del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, ha convocat la 34a edició del Premi de narrativa Ribera
d'Ebre, dotat amb 3.000 euros. Es tracta d’un certamen literari en llen-
gua catalana, amb una llarga trajectòria, que en les seves més de tres
dècades d’història ha premiat obres d’escriptors com Andreu
Carranza, Pilar Romera o Jesús Maria Tibau, entre molts altres.
Es poden presentar originals fins al proper 27 de maig. Les bases espe-
cifiquen que tots els treballs presentats, d'entre 75 i 150 fulls d'exten-
sió, han de ser escrits en llengua catalana i ined̀its, a més de no haver
estat guardonats en altres convocatòries similars.
El veredicte i atorgament del premi tindra ̀ lloc en el transcurs del sopar
literari que el municipi organitzarà el 24 d'agost. L'Ajuntament de
Vinebre, a més, tindrà els drets de publicació de l'obra, editada per
Cossetània Edicions.
Podeu consultar els guanyadors d’anteriors edicions en aquest enllaç:
http://www.turismevinebre.cat/premi-de-narrativa-ribera-debre/

Premi de Narrativa Ribera d’Ebre
A Vinebre, dotat amb 3000 euros

Aquest dimecres ha tin-
gut lloc a Gandesa l'acte
de signatura de l'acord de
col·laboració entre el
Consell Comarcal de la
Terra Alta i sis ajunta-
ments per a executar el
Pla d'ocupació Terra Alta
2016, en el marc del Pla
Foment 2016 que pro-
mou la Diputació de
Tarragona.
L'acte ha reunit el presi-
dent comarcal i alcalde de
Gandesa, Carles Luz (a la
foto), i els representants
dels municipis afectats:
Manel Palau i González,
alcalde de l’Ajuntament
de Caseres; Antonio
Àlvarez i Gironés, alcalde
de l’Ajuntament de
Corbera d’Ebre; Sergi
Portolés i Jardí, 1r tinent
d’alcalde de l’Ajuntament
de Gandesa; Antoni Ferré
i Llop, alcalde de
l’Ajuntament de la Pobla
de Massaluca; Joan Josep

Malràs i Pascual, alcalde
de l’Ajuntament de Prat
de Comte, i M. Teresa
Mariné i Solé, alcaldessa
de l’Ajuntament de
Vilalba dels Arcs.
L'acord esmenta que el
Consell Comarcal de la
Terra Alta col·laborarà
amb l’execució del pro-
jecte de recuperació d’es-
pais naturals d’interès
turístic, dins el Pla de
Foment de l’Ocupació
2016 que promou la

Diputació de Tarragona,
amb la finalitat d’adequar
diferents espais d’interès
turístics als municipis de
Caseres, Corbera d’Ebre,
Gandesa, la Pobla de
Massaluca, Prat de
Comte i Vilalba dels Arcs.
Per la seua part, els ajun-
taments han manifestat la
voluntat de col·laborar
amb el Consell Comarcal
per portar a terme les
accions d’adequació dels
espais concretats. 

Un Pla d'ocupació recuperarà espais
naturals d'interès turístics

A sis municipis de la Terra Alta

Més de trenta empreses de la Ribera d’Ebre es van reu-
nir al centre de formació Josep Mur d’Ascó, en una tro-
bada que s’inscriu dins del cicle de jornades comarcals
organitzat per CEPTA i la URV, junt amb la complicitat
de diversos Ajuntaments i Consells Comarcals del con-
junt de la província. En aquesta ocasió, el centre d’aten-
ció fou l’anàlisi de les oportunitats i reptes que planen
sobre la realitat empresarial de la Ribera d’Ebre, una tro-
bada que va servir per exposar alguns dels reptes i difi-
cultats que sorgeixen en el dia a dia. Entre altres aspec-
tes, els participants van posar de relleu la realitat d’una
comarca que, encara avui dia, depèn massa de l’activi-
tat de la central nuclear i que demanda suport per tirar
endavant nous projectes d’emprenedoria. La celebració
de la jornada celebrada  a Ascó i s’inscriu dins de la
segona edició de les Trobades Comarcals de CEPTA.

Reptes de la Ribera d’Ebre a la
Jornada comarcal

Amb més de 30 empreses locals

Dimecres ens va deixar, als 74 anys,
Josep Ros Gómez. 
Fou alcalde del Pinell de Brai de
1987 a 1991. També president del
CF Pinell, quan es va produir el pri-
mer ascens del club a la Segona
regional. Gerent de Refractaris Feliu
i fundador de Gres Rustico Ebro. 
Casat amb Mari Neus Feliu
Estopiña, pare de tres fills i iaio de 5
nets. A la foto, apareix amb un
nebot. Persona carismàtica a la
comarca i a la població de la Terra
Alta.  

Ens ha deixat Josep Ros i Gómez
Als 74 anys. Fou alcalde del Pinell de Brai
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* AQUEST DIMECRES ES
VA CELEBRAR la 39a edi-
ció del Dia Internacional
dels Museus. Des de la
Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, el
Consorci del Museu de les
Terres de l'Ebre, el Museu
de la Mar de l'Ebre i el
Club Centre Excursionista
La Foradada “hem prepa-
rat una ruta gratuïta per al
proper diumenge 22 de
maig a les 9:30 per conèi-
xer alguns dels paisatges
culturals de la nostra
serra”. 

*L’AMPOLLA: avui diven-
dres, menú maridatge de
cava, al restaurant del
Mar-Flamingo. 
Dissabte, 21 de maig: 8 h
excursió a la Foradada,
sortida pl. Gonzalez Isla.   I
de 19h a 24h: festa barba-
coa Pitch&Putt l’ampolla.
Diumenge 22 de maig
tindrà lloc la Trobada de
Clàssics, a partir de les 21
hores.

Més
notícies

Agents de l'Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l'Ebre van detenir quatre homes que intentaven
cometre robatoris amb l'anomenat mètode 'peruà' a l'AP-7. Segons ACN, els fets van passar cap a les 12
del migdia del passat 11 de maig quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra presencia com un turisme,
que circulava sentit Barcelona, dóna un tomb a l'AP-7, a l'alçada de l'Ampolla, aprofitant unes obres i el
fet que la mitjana estigués separada per cons, i continua el desplaçament en sentit València. Els agents van
començar a seguir el vehicle fent-li senyals perquè s'aturés, moment en el qual van iniciar la fugida amb
una conducció temerària i fent cas omís de la Policia. Davant la perillositat per al trànsit, la patrulla va
demanar reforços policials. A l'alçada de l'Aldea, un dels homes que viatjava en el cotxe salta i comença
la fugida a peu, mentre que els altres continuen la marxa. Pocs quilòmetres després, els Mossos els dete-
nen. Tots quatre, tres de nacionalitat romanesa i un alemanya, tenen edats compreses entre els 26 i 20
anys. Els detinguts van passar a disposició judicial. Després de la persecució, una patrulla dels Mossos
d'Esquadra va veure un vehicle, amb matrícula del Regne Unit, aturat a la sortida de l'AP-7 A Amposta.
Quan es van aturar, una parella, de nacionalitat britànica, els va explicar que s'havien aturat a l'àrea de
servei del Baix Ebre, a l'Aldea, i que quan van reempendre la marxa es van adonar que tenien una roda
punxada. La Policia els va alertar de la possibilitat que haguessin estat víctimes d'un intent de robatori pel
mètode 'peruà'.

Els Mossos detenen quatre homes a l'AP-7 al Baix Ebre

Quan intentaven cometre robatoris amb el mètode 'peruà'

Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, dins dels actes de cele-
bració del vintè aniversari de l’Associació, ha organitzat la seva Diada
anual en aquest emblemàtic espai, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Tortosa. L’esdeveniment, obert a  tot el públic i de
totes les edats, pretén ser una eina per posar en valor i divulgar la
importància de les fortificacions de Tortosa a nivell Europeu, d’una
forma propera i lúdica. Les activitats, diumenge, s’iniciaran a les 10h
del matí, amb la inauguració del campament, seguit d’una desfilada
dels regiments pel centre de Tortosa. A les 11h, als patis del Museu
de Tortosa, tindrà lloc la presentació dels regiments a la Ciutat.
Durant la jornada, els visitants podran gaudir de tots els espais de les
Avançades, com el Centre d’Interpretació i el Cos de Guàrdia, on
tindrà l’espai l’entitat d’Amics dels Castells. També es podrà presen-
ciar la recreació de la vida al campament al llarg de tot el dia, a més
de dos atacs i assalts, que tindran lloc a les 12:30 i a les 16:30. 

Diada d’Amics dels Castells

Diumenge vinent, a les Avançades de Sant Joan de Tortosa

El dia 9 de maig, festivitat
de Sant Gregori a Santa
Bàrbara, es van haver de
suspendre alguns actes
per motiu de la pluja. Però
la festa va comptar amb
tots els actes multitudina-
ris (Festa revival Planers
pels Bous que s’acabava
amb la sortida del bou
capllaçat, cantada i balla-
da de cobles pel Grup

Musical Jaume Balmes
amb els cantadors del
poble, l’Agrupació
Musical Xino-xano amb la
cantadora Sílvia Ampolla i
el grup de balladors i
balladores de Santa
Bàrbara i el sopar de ger-
manor). Els comerços
locals van instal·lar les
seues botigues al carrer
per fer més lluïda la festa.

També durant el matí de
diumenge, se celebrava la
III Trobada de Puntaires
de les Terres de l’Ebre a
Santa Bàrbara on els parti-
cipants van mostrar les
seves arts i treballs.
Finalment, dir que Laura
Lange Pla i Alba Ceprià
Cid, són les pubilles infan-
til i major respectivament
de la festa major del 2016.

Sant Gregori
a Santa Bàrbara

Ja es coneixen les pubilles de la festa major del 2016

Des de la regidoria de
Turisme i des de la regidoria
de Festes de l’Ajuntament
de l’Aldea s’informa dels
actes previstos pel cap de
setmana del 28 i 29 de maig
que tindran lloc a la pobla-
ció amb motiu de la  I Fira
gastronòmica, la I Festa de
la  Plantada i la XIX Diada
de l’Arròs Col i Fesols  amb
un cap de setmana ple d’ac-
tivitats pert totes les edats.
L’alcalde, Dani Andreu:
“l’Aldea, indubtablement,
és terra d’arròs. És lògic que ens incorporem a les celebra-
cions que tots els pobles del Delta fan al voltant de la tem-
porada de plantada del nostre cultiu tradicional. La prime-
ra Plantada va acompanyada de la promoció estratègica
que des de l’Ajuntament de l’Aldea estem duent a terme
des de fa molt temps. Ara l’anomenem Km. 0, l’hem bate-
jat com a producte propi, però del que es tracta és de
donar-li encara més llum a la qualitat que atresoren els
nostres productes fruit dels conreus i de les activitats que
ancestralment s’han anat desenvolupant al nostre terme
municipal. La Fira Gastronòmica, que també per primera
vegada instaurem al municipi, és el complement ben pla-
nificat per part de les regidories de Turisme i Festes, per
complementar el que són les jornades gastronòmiques i
que culminaran amb la Diada de l'arròs, col i fesols”. 

Festa Gastronòmica, de la Plantada 

i Diada de l’Arròs, Col i Fesols

A l’Aldea, el 28 i 29 de maig
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El Parc Natural del Delta de l’Ebre celebrarà demà dis-
sabte, 21 de maig, el Dia Mundial del Peix Viatger, una
iniciativa internacional per conscienciar sobre les neces-
sitats dels peixos migradors i la importància dels rius
oberts. Més d’un miler d’organitzacions de tots els paï-
sos col·laboren en aquesta commemoració.
Les barreres que es troben els peixos a l’hora de remun-
tar els rius, com ara dics o rescloses, amenacen la super-
vivència de moltes espècies. 

Dia Mundial del 
Peix Viatger

També han emès un comunicat

La PDE vol que la manifestació del 5 de juny 
a Barcelona motivi la Comissió Europea

“Per donar un toc d'autoritat"

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) vol que la
manifestació convocada a
Barcelona pel proper 5 de
juny serveixi perquè la
Comissió Europea doni
"un toc d'autoritat i faci
prevaldre les seves directi-
ves que estan protegint el
Delta de l'Ebre". 
Segons ACN, així ho ha
apuntat aquest dimarts
Manolo Tomàs, portaveu
de la PDE, a la roda de
premsa que s'ha fet a la
seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya a
la capital catalana per pre-
sentar els detalls de la
mobilització. 
La marxa partirà de la
plaça Universitat a les 12
del migdia per arribar a la
Catedral i s'emmarcarà
també en la celebració del
Dia Mundial del Medi

Ambient, el que pot supo-
sar que s'incorporin altres
"reivindicacions i sectors
que entenguin que la llui-
ta pel medi ambient val la
pena", segons Tomàs.
El portaveu de la PDE ha
destacat que el missatge
que es vol donar a Europa
és que darrera de la reivin-
dicació "no només hi ha
un problema mediam-
biental, sinó una massa
social que reclama aques-
ta intervenció", amb "el
recolzament de tot el
país", més enllà dels habi-
tants de les Terres de
l'Ebre. En aquest sentit, ha
afegit que "seria molt bo"
que el missatge es veiés
plasmat als carrers de la
capital de Catalunya i s'as-
sumís "com a país la
defensa d'una part del
territori". "No és un pro-

blema local, ni català, ni
espanyol; és un problema
internacional", ha senten-
ciat

La mobilització de
Barcelona repetirà el
mateix lema de capçalera
que la multitudinària

manifestació a Amposta el
passat 7 de febrer: 'L'Ebre
sense cabals és la mort del
Delta'. 

De fet, Tomàs ha dit que
la manifestació del 5 de
juny vol ser "una conti-
nuació de la d'Amposta".

A bord del catamarà 'La
Goleta' al moll turístic del
port de l'Ametlla de Mar,
s'ha presentat aquest
dimecres al matí l'Ametlla
de Mar Experience, una
nova iniciativa impulsada
des de diverses empreses
de turisme actiu i de natu-
ra amb el suport de
l'Ajuntament per la promo-
ció conjunta de la població
com a una destinació turís-
tica de referència a la Costa
Daurada i les  Terres de
l'Ebre. 

A més, és la primera vega-
da que les empreses i l'ad-
ministració local s'uneixen
per a treballar conjunta-
ment en la promoció. 
L'objectiu d'aquest segell
és reunir a les empreses
que es dediquen al turisme
actiu i de natura, i aconse-
guir millorar la promoció
de les activitats turístiques
que realitzen als seus mer-
cats objectius com són
Barcelona i l'àrea metropo-
litana i fires internacionals,
com per exemple a França.

Amb aquesta unió -pionera
al territori- les 21 empreses
participants han elaborat
un catal̀eg únic de propos-
tes de lleure i esport per-
que ̀ els visitants puguin
gaudir d'un ampli ventall
d'activitats com ara snor-
kel, caiac, bicicleta, busseig
i submarinisme, entre mol-
tes altres; sempre respec-
tuoses amb l'entorn natu-
ral i que, al mateix temps,
valoren el litoral privilegiat
del municipi.

‘L’Ametlla de Mar Experience’ uneix 21 empreses caleres 
per promocionar el turisme actiu a la població

Demá dissabte
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PERIODISTA, GUIONISTA I ESCRIPTOR 

CRAC de la setmana:

Toni Orensanz, periodis-
ta, guionista i escriptor va
nàixer a Falset. El 2008 va
publicar «L'òmnibus de la
mort. Parada Falset», tre-
ball d'investigació, sobre
l'actuació de l'anomenada
Brigada de la muerte de la
FAI (Federació Anarquista
Ibèrica). El 2013 va publi-
car la seua primera
novel·la, «l'Estiu de l'a-
mor», a partir de l'estada
de Pablo Picasso i
Fernande Olivier a Horta
de Sant Joan el 1909.
Aquest divendres 20 de
maig, a les 19.30h, pre-
sentarà el seu darrer llibre
«El nazi de Siurana» ed.
Ara Llibres, a la Biblioteca
Comarcal Juan Arbó
d'Amposta.

Més Ebre: «El nazi de
Siurana» una investigació
periodística i històrica
que neix a partir d'una lle-
genda urbana?
Toni Orensanz: Exactament.
A Cornudella i Siurana, al
Priorat, fa molts anys que es
deia que un nazi fugitiu
havia triat la petita i inac-
cessible Siurana per ama-
gar-se de la Justícia. És
una llegenda que ha circu-
lat força, en segons quins
ambients, fins i tot entre
els milers d’escaladors d’a-
rreu del món que freqüen-
ten Siurana. El que passa,
però, és que més enllà que
la gent del lloc ho digués,
ningú no havia mirat mai
qui era aquell suposat
nazi, què havia fet i quina
era la seva importància.

ME: A Espanya trobem
moltes tombes amb noms
rellevants d'agents de la
Gestapo, l'Abwehr, SS...
amb històries similars que
van morir «en pau».
Espanya era un refugi
segur?
TO: El franquisme va
donar cobertura i amaga-
tall a molts nazis fugitius, i
ho va fer no tan sols en
acabar-se la Segona
Guerra Mundial, sinó al
llarg de tot el Règim. Té la
seva lògica: els nazis eren
la seva gent, tant des d’un
punt de vista ideològic
com perquè els havien
ajudat a guanyar la guerra
del 1936-1939. Així que el
franquisme, malgrat la
forta pressió aliada dels
primers anys de postgue-

rra, va amagar jerarques i
dirigents nazis de primer
nivell, tot i que també cal
reconèixer que, en aquella
primera postguerra, van
lliurar uns 300 nazis als
Aliats, que eren els guan-
yadors de la guerra i ame-
naçaven el règim franquis-
ta amb tota mena de
represàlies, polítiques i
econòmiques. Però ben
aviat la forta pressió aliada
es va relaxar, i hi va haver
una pila de nazis que van
viure perfectament tran-
quils, protegits i ben rela-
cionats amb el règim fran-
quista.

ME: Jan Buyse, el nazi de
Siurana, que després de
fugir de Bèlgica, va refu-
giar-se al Priorat i va
morir l'any 2002 a l'edat
de 89 anys, va ser un dels
caps de la divisió de la SS
a Brussel·les on va dirigir
el departament de Premsa
Gràfica. Siurana, en aque-
lla època, estava pràctica-
ment incomunicada i de
difícil accés. Escollir-la va
ser una casualitat?
TO: No va ser casualitat.
Buyse va escollir Siurana
perquè li semblava el
paradís a la terra, aficionat
com era a la muntanya.
Ho fa perquè és al Priorat
on vol instal·lar l’última
base de la seva vida, quan
ja comença a ser un home
gran. La veritat és que el
primer amagatall de Buyse
a Catalunya no va ser
Siurana, sinó la gran
Barcelona, on Buyse sem-
pre hi va tenir pis i on hi va
viure durant anys amb
nom fals. De vegades per-
dem de vista que si tu et
vols amagar i vols passar
desapercebut, et serà més
fàcil en una gran ciutat
que en un lloc excessiva-
ment petit. És a dir, Buyse
s’instal·la a Siurana quan
creu que ja no li ha de pas-
sar res.

ME: Buyse, des del seu
refugi a Siurana, es va
destacar com a escriptor
de llibres d'alpinisme,
concretament va escriure
una guia de referència
sobre els cims de 3.000
metres dels Pirineus, «Els
tresmils del Pirineu».
El teu llibre, curiosament,
es divideix en dues parts:
l'ascens i el cim.

TO: Sí, perquè, en certa
mesura, tota recerca de
llarg recorregut té una
part d’ascens més o menys
dur i arriba un moment en
què fas el cim, que és
quan acabes arribant a
conclusions i veus clara-
ment totes les vistes. És
per això... Buyse és encara
avui dia una figura del
pirineisme, un senyor que
ha passat a la història de
l’alpinisme per haver coor-
dinat la llista oficial de
cims de 3 mils metres dels
Pirineus. La seva vida era
plena d’ascensos i cims.

ME: Els germans Ravier,
coneguts montanistes que
van reactivar el pirineisme
a la postguerra, es van
assabentar del passat de
Buyse. El Centre Simon
Wiesenthal (institució
dedicada a documentar
les víctimes de l'holo-
caust) el tenia localitzat?
TO: Ara, des que ha sortit
el llibre, hi ha qui en diu
que sí, que els anys sei-
xanta van contactar amb el
Centre Simon Wiesenthal i
els van dir que, efectiva-

ment, aquest senyor era un
nazi. Però quan jo vaig fer
la consulta oficialment fa
cosa de cinc anys, em van
assegurar que per aquest
nom no els figurava res.
Pensem, però, que tot el
moviment de caçanazis de
què avui dia sentim a par-
lar té el seu origen en els
anys seixanta i que, més
enllà d’alguns casos molt
escandalosos, els caçana-
zis van poder perseguir-ne
uns quants i prou. No hi
hauria hagut prou caçana-
zis per perseguir tots els
nazis amb delictes de sang
i crims contra la humanitat
que estaven fugitius.

ME: Quina relació tenien
Buyse i Heinrich Himmler?
TO: A mi no me’n consta
cap, en un terreny perso-
nal. Una altra cosa és que
Buyse fos un suboficial de
les Waffen SS, que esta-
ven sota el comandament
de Himmler, i que en fos
un dels principals recluta-
dors a Brussel·les i que es
dediqués a qüestions de
propaganda sota les ordres
directes del Reichsfürer de

les SS. Buyse va ser un peix
molt gros de l’ocupació
alemanya de Bèlgica: cap
de les SS a Brussel·les, cap
del partit nazi, cap de l’as-
sociació de premsa gràfica
nazi...
ME: Curiós el fet que Joan
Sales, escriptor, editor i
poeta, català que va morir
l'any 1983 i conegut per
la seua obra la «Incerta
glòria» i també per actuar
contra la dictadura, coin-
cideix amb Buyse a
Siurana, una població de
menys de 30 habitants,
no?
TO: És molt curiós i
xocant, al meu entendre
que en un poble tan petit
hi acabessin fent cap un
nazi convençut i un lluita-
dor republicà que, a la
Segona Guerra Mundial,
des de l’exili de Mèxic, va
intentar organitzar un
batalló català que comba-
tés al costat dels Aliats. És
com si les dues idees
antagòniques de l’Europa
del primer terç del segle
XX se citessin en un esce-
nari paradisíac per seguir
mirant-se malament. Buyse
i Joan Sales no es van fer
mai i, de fet, Sales va ser el
primer a certificar a alguns
veïns de Siurana que
Buyse, efectivament, ama-
gava un passat nazi de
menor o major entitat.

ME: Sembla que Buyse, en
aquella època, seguia
tenint bons contactes, ja
que, segons expliques al
teu llibre, Siurana va ser
un dels primers pobles a
tenir electricitat i aigua
potable, però la carretera
va tardar a asfaltar-se,
possiblement per mante-
nir el seu aïllament?
TO: Buyse s’oposava a
què la carretera arribés a
Siurana per diverses raons.
Hi ha qui diu que ho feia
perquè volia protegir
Siurana i la seva autentici-
tat dels excessos turístics,
com hi havia altra gent. És
obvi, però, que el seu
combat contra la carretera
és sospitós i que, a més, va
alimentar el que en diríem:
la llegenda del nazi de
Siurana, que dóna origen
al llibre. Buyse estava molt
ben connectat amb les
autoritats franquistes i
amb determinats cercles
de la burgesia econòmica

barcelonina, i aquests con-
tactes els feia anar amb
freqüència.

ME: Quan inicies la inves-
tigació, Jan Buyse ja és
mort. Però vas arribar a
entrevistar la seua espo-
sa, Anita Salden, en
aquell moment, una àvia
nonagenària, que també
va ser condemnada per
col·laborar amb el III
Reich. Anita va morir l'any
2013 però tenia ben clar
el seu passat, no?
TO: Anita Salden, a qui
vaig entrevistar tres cops,
mentia molt sobre el pas-
sat seu i de Jan Buyse. És
natural. Els vellets venera-
bles també menteixen, i és
lògic: no ha de ser senzill
reconèixer que un bon dia
vas combregar amb el
nazisme i que estaves con-
vençuda que els jueus
eren una mala raça, que
vas donar suport al nazis-
me i que veies en Hitler
l’home que havia de salvar
Europa. Anita Salden no
parava de repetir que el
seu home era un pacifista
que, per no fer, no havia
fet ni el servei militar.
Catalunya i Espanya també
són plens de vellets que no
et reconeixeran mai que a
la guerra civil, per exem-
ple, en van fer mil-i-una. 

ME: Tancant els ulls...
T'imagines tu, com a his-
toriador i periodista, pre-
nen un café a Siurana amb
Jan Buyse i la seua espo-
sa, Anita Salden, junta-
ment amb Joan Carles i la
seua esposa, Núria Folch?
Seria del tot poc probable
però... quines serien les
preguntes que els faries?
TO: Els faria algunes de les
preguntes que em formulo
en el llibre: Quan hem de
passar pàgina de la histò-
ria? És possible i aconsella-
ble fer-ho quan el passat que
tens darrera és horrorós?
Què vol dir passar pàgina,
exactament? Oblidar?
Reescriure? Aconseguir un
relat compartit? M’agradaria
reflexionar sobre això que, en
el fons, penso que és el
tema  del llibre, més enllà
que conti la història d’un
dirigent nazi belga fugitiu a
Catalunya. 

Isabel Carrasco

Toni Orensanz
QUAN HEM DE PASSAR PÀGINA DE LA HISTÒRIA?
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Guillermo Camarero no seguirà al CD la Cava. El tècnic ha fet una
bona labor en les dos temporades i part d’una tercera que ha estat
al club. La lliga passada va acabar sisè i en aquesta ha estat en les
places capdavanteres durant el campionat. Guillermo volia destacar
que “he treballat molt agust a la Cava i estic molt satisfet del tracte
de l’afició, de la junta directiva i també de la implicació dels jugadors.
Han hagut de fer un gran esforç per efectuar dues temporades molt
competitives com les que hem fet. Però ho he estat analitzant i crec
que la meua etapa al CD la Cava ja ha acabat. Hem hagut de tre-
ballar molt i una altra temporada seria molt complicat tornar a mo-
tivar als jugadors. Sóc dels que pensen que les metodologies i el dis-
curs d’un tècnic en un vestidor té caducitat. I aquest és lúnic motiu.
Estic molt agrait a la directiva que m’ha fet veure l’interés perquè
continués. Però la decisió ja l’he presa. Ha estat un honor entrenar
un dels equips més importants de les Terres de l’Ebre”. 

Guillermo Camarero no continuarà
entrenant el CD La Cava

MALGRAT LA INSISTÈNCIA DE LA DIRECTIVA

L’Ulldecona va guanyar a la Riera amb gol d’Àngel (0-1). La
Riera, sis derrotes seguides, necessitava el triomf però no va po-
der empatar. Segons el tècnic Sergi Navarro, “vam estar molt
ben posats, sent constants durant els noranta minuts, un fet
que no havia passat en els darrers partits”. Sobre el futur, Ma-
rio Subirats deixa de ser president, però, en principi, seguiria a
la junta. Josep Queral podria ser el president. Sergi Navarro té
una proposta ferma per renovar. Però també en té d’un altre
equip. L’Ulldecona, en una temporada històrica, s’acomiada de
l’afició contra l’Ampolla. 

L’Ulldecona s’acomiada de l’afició,
contra l’Ampolla

VICTÒRIA A LA RIERA I TEMPORADA DE SOMNI

La situació és caòtica enguany a la Segona catalana. A més dels
quatre descensos directes, hi haurà 4 compensacions ja segures
amb 4 descensos tarragonins de Primera. O sigui, vuit descensos.
I ara tot s’agreuja amb la situació de la Rapitenca, que ha de con-
firmar la permanència. Cas de no assolir-la, serien nou els descen-
sos. Si puja el segon classificat de Segona a Primera, restaria una
compensació. En aquest malson, diumenge a l’Hospitalet hi ha un
partit a cara o creu, per evitar compensacions. El R. Bítem, que fa
tres jornades que no guanya, necessitat el triomf. En la darrera jor-
nada rebrà el Catalònia, una final.  

Hospitalet-R Bítem, 
la permanència estarà en joc

PODRIEN HAVER-HI FINS A NOU DESCENSOS

El Godall està sent competitiu, malgrat totes les dificultats
que li han anat sorgint durant la temporada i la seua situació a
la cua de la taula. Dissabte es va enfrontar al líder al que va
oposar-li molta resistència, avançant-se en dues ocasions en el
marcador, amb gols de Zaragoza. Fins el minut 77, el Cambrils
no va poder posar-se per davant amb el 2-3. Finalment, va arri-
bar el 2-4. Mario Maza ha sabut mantenir l’equip en competi-
ció fins el final. Té mèrit. Amb el triomf, el Cambrils és líder i si
guanya al R. Bonavista serà campió. El Valls, inextremis, manté
la segona plaça en empatar a Bonavista al 86’. 

El Godall va vendre cara la derrota
contra el líder Cambrils

EL VALLS VA EMPATAR A BONAVISTA (86’)

El Jesús i Maria, després de perdre amb el Vilanova, ha anat sor-
tint de la competició. Diumenge passat va caure al camp del Vis-
ta Alegre per 3-1, tot i avançar-se amb gol de Samu. Abans del
descans, el Vista Alegre va empatar. A la represa, el partit va estar
obert però en els darrers minuts els locals van tenir més agressivi-
tat i van decidir amb el 2-1. El Jesús i Maria ja va baixar els braços
i el Vista Alegre va ampliar l’avantatge amb el gol de Jarabo. El
club de l’Aube afronta el darrer partit de la temporada, a casa,
demà contra el Torredembarra (17.30h). L’Amposta, per la seua
part, va golejar el Catllar en un partit intrascendent. Callarisa, Var-
gas, Guillem, Becerra i el juvenil Eric van marcar (0-5). Diumenge,
visita a un Viladecans que es juga la permanència. La Rapitenca
podria necessitar un resultat positiu dels ampostins.

El Jesús i Maria afronta demà el darrer
partit a casa, amb el Torredembarra

L’AMPOSTA VA GUANYAR AL CATLLAR

La Rapitenca va golejar el Reddis (7-0) el dia del debut de Palla-
rés a la banqueta. Un partit, tal com es preveia, sense història. Els
locals van gaudir de tres opcions i a la quarta van fer l’1-0. Acte se-
guit, una falta a la frontal de l’àrea visitant va suposar la segona tar-
geta per a Avila (22’). Xavi Marqués, del llançament, va fer el 2-0.
Partit sentenciat. Al descans, 4-0. A la represa, poc a dir. Sergi José
es va destapar finalment i va poder aportar els gols que mancaven.
En va fer quatre. Moha i Àlex Forés van marcar els altres. Els des-
censos de la 2a B d’Olot i Pobla fan que, a hores d’ara, baixen sis
equips del grup 2 de la Primera catalana. Per tant, la Rapitenca està
a dos del descens i demà visita un rival directe, el Terrassa. Ha de
guanyar per esvair dubtes en la darrera jornada. Finalment, dir que
el cadet podria pujar demà un altre cop a Divisió d’Honor. 

La Rapitenca ha de guanyar a Terrassa
per allunyar-se del descens

EL CADET POT PUJAR A LA DIVISIÓ D’HONOR

El Camarles va guanyar el Catalònia (1-0) en un derbi de neces-
sitat per evitar les compensacions. Els locals, després de dues derro-
tes, tenien urgències. El Catalònia, també. Per això el partit va estar
marcat pel respecte, sobre tot a la primera meitat. El Camarles va re-
clamar dues jugades de gol anul.lades, “una d’elles era gol legal”. A
la represa, el partit va seguir igualat. El Catalònia, excepte alguna ac-
ció aillada i a pilota aturada, no havia fet perill. El Camarles ho in-
tentava però era amb certa precipitació en els darrers metres. Sem-
blava que el 0-0 seria definitiu però en temps afegit, arran d’un
córner, el pichichi Ferreres va marcar un gol d’or. Els de Xavi Cid van
fer un pas de gegant per la permanència. El Catalònia ha de guan-
yar l’Alcanar i esperar la final de Bítem de la darrera jornada. D’altra
banda, el grup de pares del futbol base, que semblava que agafaria
el club jesusenc, no ho ha acabat de tenir clar. Però ara es parla de
que part d’aquest grup de pares sí que podria agafar-ho.  

Un gol de Ferreres al minut 91 dóna
tres punts de salvació al Camarles

DE MOMENT, NO HI HA JUNTA AL CATALÒNIA 

L’Alcanar va perdre contra l’Hospitalet (2-3) en un partit que
guanyava 2-0. L’Hospitalet va remuntar amb el 2-3. Durant el duel,
van tornar a existir decisions arbitrals contradictòries: “no és cap ex-
cusa al descens, però la veritat és que hem estat molt perjudicats du-
rant la lliga. Diumenge, com contra la Riera, va tornar a haver-hi un
gol fantasma que no es va donar, quan la pilota havia entrat. Van
haver més decisions complicades i també actituds provocatives dels
àrbitres que sobraven”. A més, “en un partit amb cap mala entra-
da, vam acabar en nou. Incomprensible. Però sembla que es fàcil
xiular a un equip que ha baixat”. El malestar incrementava quan
”en acabar el partit, hi havia jugadors nerviosos que van protestar
davant la porta del vestidor dels àrbitres. Però res més. I ara ens tro-
bem amb quatre sancions salomòniques perquè algú ho havia de
pagar. Ja és tot prou difícil com perquè ens passi això”. Eric (4),
Souphine (3) i Moisés i Edu (2) són els sancionats. 

Malestar a Alcanar per l’arbitratge i
per les sancions a quatre jugadors

4 SANCIONATS

El Tortosa, tercer a la taula, va guanyar diumenge passat a l’Ampolla (1-3). Durant una bo-
na estona va ser el segon classificat, mentre el Valls perdia a Bonavista. Però l’equip vallenc
acabaria empatant amb gol de Ferri a darrera hora. Els roigiblancs van complir a l’Ampolla. La
primera meitat fou anivellada, sense un dominador clar. Si bé fou el Tortosa qui va tenir més
presència ofensiva, amb l’aportació dels laterals, Marc i Carles. Una acció d’aquest darrer va
generar el 0-1. La rematada de Mochi va anar al travesser i del rebuig defensiu va venir el 0-
1 en pròpia porteria. A l’inici de la represa, els locals van empatar, amb una bona acció de Pa-
co i rematada per Caballos. Però poc després, en posició de fora de joc segons els locals, Mo-
chi va fer l’1-2. El Tortosa llavors ja va jugar còmode contra una Ampolla que està fora del
descens directe però que ja no pot evitar les compensacions. El Tortosa rebrà diumenge un
Gandesa en ratxa (3 victòries seguides). Ha de guanyar i esperar que no ho faci el Valls. Està
a un punt.  La segona plaça dóna opció de jugar la promoció. Sobre el futur, es parla de que
Àngel Garcia, que podria interessar, pot tenir una proposta d’un altre club i, per tant, aquesta
opció podria esvair-se. Poden haver-hi més. Finalment, dir que l’infantil ha estat campió. 

El Tortosa, a un punt del segon, rebrà el Gandesa

RUMORS SOBRE EL FUTUR TÈCNIC

No és un tema nou el de la coincidència dels
partits del Barça o del Madrid amb els de la re-
gional. Però que el final de la Liga BBVA de dis-
sabte passat es fes a les 17 hores crec que me-
reix una reflexió. Sé que lluitar contra els
interessos del futbol professional i de les televi-
sions és una empresa complicada. I jo no ho podré fer des d’aquí.
I que el Barça jugui a les 16 hores en cap de setmana aporta uns
ingressos de televisions asiàtiques contra els que tampoc es pot
lluitar. Però jo si que reclamaré una mica de respecte per a l’es-
port amateur en general. ¿Què no interessa? Potser, però sí que
interessa exprimir cada any més als clubs modestos amb més tri-
buts federatius. La pregunta que em faig és que passaria si a to-
tes les territorials de tot l’Estat, de Tercera divisió fins a la darrera
categoria, un any els clubs (amb tots els equips base) es plantes-
sin i diguessin que fins aquí. ¿Perjudicaria a algú si això passés?
Penseu-ho i ja em direu les respostes. 

La pregunta de la setmana

L’Ascó va em-
patar al Morell en
el darrer partit de
lliga. Ha assolit la
salvació en una
lliga decepcionant
però en la que en
el moment crític
ha tingut ofici.
Ara ja es treballa
per al futur. Rubio
podria seguir. 

L’Ascó
pensa en
el futur

Abans del partit entre l'Ampolla i el Tortosa, es va fer un homenatge a l'equip campió de la lli-
ga 84/85 (1a regional). El club mai havia estat a la Preferent i per això es considera aquesta
plantilla com la millor de la història. Paco Gilabert, actual president, que fou l’entrenador, Fran-
cesc Arasa, alcalde, i l’exjugador Joan Segarra van presidir l’acte. 



DIVENDRES 20
DE MAIG
DE 2016

diarimés
ebrepublicitat
15www.mesebre.cat

«»



DIVENDRES 20 DE MAIG DE 201616 www.mesebre.catESPORTS

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Un segur, dos possibles i pot ser que fins a tres la temporada vinent. Només sé que d'aquí
a deu anys molts equips de futbol de les nostres comarques poden desaparèixer. L’equip
del meu poble, la Sénia, va estar tres anys sense competir, del 83/86. Santa Bàrbara, en la
temporada 2000/2001, Sant Jaume d'Enveja 2009/2010, Godall 82/94, la Galera 81/92 i
02/09 i en altres poblacions el futbol ha desaparegut com a Aldover, Paüls, Benifallet,
Rasquera, Torre Espanyol, Muntells o Riba-roja. L’equip del meu poble, la Sénia, va viure
una època daurada en els anys 2000 quan estava a la preferent amb un pressupost de
200.000 euros. Hi havia diners però va passar que, tot i això, no entrava ni president ni
directiva en una temporada. Avui en dia, el 90% de clubs no tenen money i, a la vegada,
falten directius. I a més dels recursos limitats, hi ha menys espònsors, menys socis i cal afe-
gir els enemics del futbol modest: el Barça i els partits de les plataformes televisives que
abans no existien. Tot unit a una joventut que cada vegada va menys al futbol. I a això li
sumem una federació que no dóna suport al futbol amateur i menys al futbol base. Només
cal veure aquestes dades: les llicències de cada jugador en juvenil. Temporada 2013/14, 53
euros. En aquesta, 89. Increment del 40%. Cadets 2013/2014, 53 euros. En aquesta, 68.
Augment d’un 23%. Infantil 27 euros en la campanya 2013/2014. En aquesta 56. 52%.
I aleví, 14 euros en la 2013/2014 i ara 44. Augment 68%. Els augments de la federació
no són l'IPC, és un 46% de mitjana en tres anys, això és insostenible per qualsevol club, si
a això li unim el portal del federat, la mútua, l'increment de les inscripcions d'equips i, a
més, hi ha un rumor que volen incloure a la Federació també el futbol base que està regit
pels consells comarcals, amb costos mínims. Molts clubs no recapten ni per pagar l'àrbitre
(en tercera catalana cobren 158 euros) i si poden sobreviure són gràcies a les quatre rifes
que fan, les ajudes dels ajuntaments i d’alguns sponsors. Si avui per avui Joaquin Roda i
Alvaro, al R-Bítem, si Mario i Paco Callarisa a Ulldecona, Don Ramon a la Rapitenca, Arturo
a Tortosa, Diego a Gandesa o Paco Gilabert, a l’Ampolla, per citar-ne alguns i podria enu-
merar-me més, marxessin a casa, jo els asseguro que potser en en els clubs esmentats igual
la propera temporada no hi hauria futbol. Només cal veure un Alcanar que en les últimes
cinc temporades ha tingut quatre presidents apareixent una directiva a l'últim moment
com si fos un miracle. La veritat és que en cada club d'aquestes comarques quan se'n va
un president i una directiva, són setmanes frenètiques i de vegades mesos fins que apareix
el salvador. Jo no sé el futur del futbol ebrenc i de cada equip però és fàcil preveure que
en deu anys desapareixeran molts clubs i la quarta catalana també. Al meu poble, en la
última década ha estat un poema de canvis de directives i, a sobre, acaben barallats entre
ells i els directius sortints, ara, ni van al futbol en alguns casos. Això passa al meu poble i a
molts. ¿Quins equips desapareixeran la propera temporada?. No diré noms. ¿Quants desa-
pareixeran d'aquí a deu anys? Posin el número que vostès vulguin, el futbol ebrenc i català
està sentenciat i la federació no fa res per remediar-ho. Tot el contrari, puja els costos. És
el que hi ha. La realitat.
LA RAPITENCA NO ESTÀ SALVADA. Es va complir la profecia a la Rapitenca: entrenador
nou, victòria segura, amb 4 gols de Sergi José que ja s'ha col·locat tercer golejador de l'e-
quip. Curiós a l'acta de la federació posaven que la Rapitenca va vèncer per 6-0. I va ser
7-0. Allí està el video de Michel per demostrar-ho. El gol de Moha no es va anotar a l’ac-
ta. Una anècdota. L'equip que ara entrena Pallarés no està salvat. Cal guanyar a Terrassa
o l'últim partit, contra el Vilanova, que es juga l'ascens.
2A CATALANA- DEU EQUIPS ES JUGUEN EL ASCENS I EL DESCENS. Cinc equips descen-
dits i 7 que es juguen el descens: Camarles, Remolins-Bítem, Jesús Catalònia, la Riera,
Bonavista, Roda i l'Hospitalet, això és al·lucinant i la federació amb els braços creuats . Vaig
dir la setmana passada que Tortosa i Valls, un dels dos punxaria i així va ser. El Valls, equip
de la sort que en els últims minuts va aconseguir l'empat una setmana més. Li queden
enfrontaments contra la Riera i l’Ampolla. I el Tortosa, Gandesa i la cava, dos rivals molt
difícils en partits de rivalitat. La meva intuïció és que el Tortosa aconseguirà la segona plaça,
no crec que el Valls tingui la sort cada setmana. I és que ha marcat en moltes a darrera
hora. Complicat per als descensos: quatre equips ebrencs es troben ara, tres sentenciats i
un, Jesús Catalònia, que es complica cada jornada. Ha de guanyar els dos partits que li que-
den contra Alcanar i a Bítem. Fins i tot guanyant els dos podria baixar. Un altre que neces-
sita guanyar és el Remolins-Bítem que porta tres jornades sense fer-ho i li queden dues
autèntiques finals: a l’Hospitalet i a casa contra el Catalònia. Si el Tortosa va caure a Godall,
el Cambrils gairebé també ho fa. Al minut 76, el resultat era 2-2. Gran treball de Mario
Maza i molt meritori el que fa aquest equip, competint fins el final.
AIXÍ POT QUEDAR  JORNADA 34. ASCENSOS: Cambrils 77 punts, Tortosa 74 i Valls 74.
DESCENSOS: Camarles i Roda 48 punts; La Riera 46, Remolins-Bítem, 45, Jesús Catalònia
41, Bonavista i Hospitalet 44, Ampolla 34, Torreforta 33, Canonja 31, Alcanar 31 i Godall
13. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana
TERCERA CATALANA - FLIX i ALDEANA EN LA PUGNA. Vaig dir fa dues setmanes que
Flix i Aldeana eren els màxims favorits per a la promoció i així s'ha complert aquesta jor-

Quants equip desapareixeran  
la propera temporada?

nada. Ametlla, el Perelló i S Bàrbara han quedat gairebé sense possibilitats per a la promo-
ció amb els seus resultats del cap del setmana passat. Següent jornada, es decideix gairebé
la promoció. L’Aldeana té un partit molt difícil al Perelló i el Flix juga contra La Sénia que té
la baixa de la seva estrella, Gerard. Però aquest és el calendari dels aspirants a la promoció:
Aldeana visita Perelló i rep el Flix. L’Atmella li queden Roquetenc i Corbera; Perelló rep
l'Aldeana i visita Horta. 
Pel que fa als descensos. De 2a catalana quatre ebrencs són gairebé segurs, tres ja estan
sentenciats i Jesús Catalònia i Remolins-Bítem, un dels dos prop d’estar-ho. Si ascendeix el
que promociona de 2a i 3a catalana pot restar compensacions. Aquesta és una loteria que
de moment no cal comptabilitzar. El que ara cal comptar són amb 5 descensos de Tercera
a Quarta. Gran Ascó de Cotaina que va sortir del pou de descens i ha passat al Móra la
Nova i al Jesús i Maria. Els d’Ascó porten sis jornades guanyant seguides, i vuit imbatuds.
Després d'aquesta jornada, Deltebre i Horta són equips de 4a catalana i ara hauran d’es-
perar miracles. 

TERCERA CATALANA

L’Aldeana va guanyar i ara està a
dos punts del Flix, segon, equip
que el visita en la darrera jornada.
Més opcions per a l’equip de Toni
Sanchez. L’Olimpic es va avançar
amb gol del seu referent, Sergi
Vila. Un gran gol. A l’Aldeana li va
costar i amb el 0-1 va arribar-se
al descans. A la represa, aviat,
Didac va empatar. L’Aldeana va
intensificar el domini però fins el
minut 75 no va poder remuntar.
Àlex Alegre, pichichi, va fer dos
gols i Adrià l’altre. Amb el 2-1 els
aldeans van imposar-se.

El Roquetenc va guanyar al camp
del Ginestar en un partit intras-
cendent disputat el divendres
passat per la nit. Tot va quedar
decidit en el primer temps amb
els gols del pichichi Marc Prades
(2) i de Bauti. El club roquetenc
ha informat que David Poy serà el
tècnic per la propera temporada
en la que no hi haurà filial i en la
que l’entitat tornarà a tenir juvenil
en competició.

GINESTAR-ROQUETENC 0-3

L’Horta necessitava la victòria
contra el campió per mantenir
opcions de permanència. I no va
poder aconseguir-la. Ara ho te
complicat tenint en compte que
poden haver-hi 5 descensos. Per
tant, la lluita tant de l’Horta com
del Deltebre és acabar el més
amunt possible per esperar una
caràmbola que eviti tantes com-
pensacions. Contra el Batea, el
campió va avançar-se amb gol del
pichichi històric del futbol català:
Agustí. Nico va empatar però
Adrià va marcar l’1-2. A la represa,
Baiges va restablir la igualada.
L’Horta, amb deu, va buscar la
victòria però l’empat fou definitiu.

Ametlla i Flix s’hi jugaven molt en el
partit. Els locals, seguir amb
opcions de promoció. El Flix, con-
servar avantatge com a segon. Els
flixancos segueixen segons però,
amb l’empat, a dos punts del ter-
cer, l’Aldeana. El partit va ser molt
igualat. Primera meitat de respec-
te amb poques ocasions. A la
segona, a l’inici, la Cala va pressio-
nar més amunt i va poder marcar.
L’equip de Marc ha madurat en les
darreres jornades, més equilibrat,
guanyant en ofici. El Flix va pres-
sionar més en el darrer tram del
duel, però l’empat no es va moure.

Les possibilitats de promocionar
del Perelló passaven per la victò-
ria. I per això va sortir molt cons-
cienciat avançant-se amb gols de
Chicho i Flox. Però a la represa,
la Sénia va jugar més alliberada i
el Perelló va fer un pas enrera.
Marc va marcar l’1-2 i la insistèn-
cia dels locals va generar l’empat
de Pol. Darrer quart obert i amb
una opció local per remuntar. 

LA SÉNIA-PERELLÓ 2-2

L’Ascó, amb Cotaina, va fer un
gran pas per la salvació amb la
sisena victòria seguida. Però la
possibilitat que en baixen 5 fa que
encara no estigui salvat. El S.
Bàrbara cremava el seu darrer
cartutx de promoció. L’expulsió
de Calafat a la primera meitat va
pesar i a la represa, els planers no
van poder amb una pressió local
que va portar el gol d’or del pichi-
chi Oriol (87’).

ASCÓ B-S BÀRBARA 1-0

El Deltebre va remuntar i amb un
gol de Camarero de penal al 90 va
vèncer a un Vilalba que va avançar-
se en dues ocasions amb gols
d’Abdul. El pichichi Camarero
també va fer el primer gol mentre
que Ismail va marcar el segon. El
Deltebre, com l’Horta, haurà de
buscar acabar el 15è i esperar una
caràmbola per evitar el descens. 

Tres punts vitals per al Móra la Nova
per la permanència. I més quan al
descans perdia 0-2. El Corbera,
novament amb onze justos, va
cedir a la represa quan els morano-
vencs en sis minuts van fer 3 gols.
Àlex Clúa de falta va marcar el 4-2.
Aleix el 5-2 i després del 5-3, va arri-
bar el 6-3, també d’Aleix. Després
de nou jornades, triomf vitalici. 

El màxim golejador local, Paquito,
va fer l’1-0. A falta d’un quart pel
final del partit, Jorge va empatar.
Tino marcava el 2-1 però Aleix
Franch empatava en temps afegit.
El partit ha estat impugnat pel
Jesús i Maria per alineació indegu-
da del porter local. Per tant, caldrà
esperar que decideix el comitè
(vegeu info part inferior).

No beneficia Sisena seguida David Poy, nou tècnic

HORTA-BATEA 2-2

Empat insuficient
AMETLLA-FLIX 0-0

Partit tàctic

ALDEANA-OLIMPIC 4-1

Més possibilitats

DELTEBRE-VILALBA 3-2

A esperar

M NOVA-CORBERA 6-3

Tres punts d’or

CAMPREDÓ- J I MARIA 2-2

Partit impugnat

*EL J.I MARIA B ha impug-
nat el partit a Campredó

per “alineació indeguda del 
porter local que apareixia
que estava de baixa mèdi-
ca”. El comitè decidirà la
resolució d’un partit que
pot tenir rellevància en les
places afectades per les 
compensacions. A hores
d’ara, baixen 5 equips.
Des del Campredó s’ha
aclarit que “si realment
Manel ha jugat en baixa
mèdica ha estat incons-

cientment, sense saber-ho i
per una confusió involuntà-
ria. Nosaltres estem compe-
tint tot el que podem en
cada partit i així ho segui-
rem fent fins el final”.

EL PARTIT M NOVA-CORBERA HA PORTAT SUSPICÀCIES

El partit M Nova-Corbera tenia molta trascendència per als
locals per la permanència. El Corbera, amb 11 justos, va posar-
se amb el 0-2. Però a la represa, en sis minuts (48 al 54) els
locals van remuntar. Un fet que ha portat sospites i dubtes.
Segons Narcís, jugador del M. Nova, “ja ens ho pensàvem que
passaria això. Qui va veure el partit pot explicar com estava
d’enfadat el tècnic del Corbera. El que va passar és que portà-
vem jornades negats cara el gol i dissabte ens van entrar totes
en deu minuts. No va haver res més estrany”. Jordi Roca, del
Corbera, explicava que “és impensable que hi hagués res
estrany. Nosaltres no vam estar ben posats a l’inici de la repre-
sa i el Móra la Nova ens va passar per sobre. A més, no estem
salvats i més si poden haver-hi sis descensos”. El M.Nova
segueix en posició de descens per compensació, a hores d’ara.

“No va haver-hi res estrany”
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ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Pallarés
Rapitenca

Lizaso
M Nova

Sergi José
Rapitenca

Zaragoza
Godall

Batiste
Gandesa

Ivan
Ulldecona

Edgar
Ametlla

Jordi Roca
M Nova

JOAQUIN CELMA

Top secret
*Una persona d'un club de 3a catalana, m’ha dit això aquesta setmana: "Un president treballa tota
la temporada i busca diners d'on calgui per pagar les despeses del club. A més, s'aixeca les 9 del matí
per marcar el camp i després t’assabentes d’algun resultat d’escàndol. És dur”. 
*Sergio Navarro encara no ha renovat amb l’Ulldecona. Fa un mes que estan parlant, volen que es
quedi. Però igual li toca un any sabàtic, sinó fitxa pel Tortosa.
*Canvi de plans: a Ascó pot seguir Rubio. Si es així, ho farà amb canvis en l’organigrama del club.
*Parra, míster del S.Bàrbara, està pujant la seua cotització al rànquing d'entrenadors. Àlex Curto
seguirà a Batea. Cotaina també a Ascó, si se salva. Paco Muñoz va renovar amb l’Olímpic. Jordi
Roca, del Corbera, ¿haurà acabat la seva etapa al Corbera?.
*Guillermo Camarero no ha renovat amb la Cava, tot i la insistència de la junta. La seua raó més
important és que ja era difícil treure més rendiment a un equip que ha fet dues grans campanyes.
Ha estat l'entrenador que ha durat més dels últims quinze anys en aquest club. Candidats: Àngel
Garcia, Isaac Fernadez, Mario Maza, Sergi Navarro o Cotaina. El càsting comença.

Marc alegre i Otero (Roquetenc), Mani, Porta, Mo-
he i Andreu Peral (Flix), Miquel Adrià i Kiko (Batea),
Albert Arrufat (Vilalba), Elies Gombau (Aldeana), Vi-
cent Brull (Perelló), Marc Domènech i Rojas (Gande-
sa), Ruben Ibeas (Godall), Paco Casas (Ampolla), Al-
bert Torres i Sebas (Jesús i Maria), Gustavo (Amposta
), Emili i Josep Llaó (Remolins- Bítem), Joel Rodrí-
guez (Campredó), Ivan Romeu (Ametlla), Ionel (Mó-
ra Nova).
Tots aquests jugadors segueixen en actiu i porten

més de 10 temporades en el seu club actual vestint
els colors amb punt d'honor. Felicitats a tots, sóu un
exemple com a persones i com a futbolistes. Esteu a
la meva agenda per entrevistar-los en la propera tem-
porada. Només Mohe, Mani, Emili, Marc Alegre i Al-
bert Torres ja han passat per Megacraks. I a partir de
setembre, passaran per aquesta secció: Vicent (Pere-
lló), Porta (Flix), Ivan Romeu (Ametlla) i Josep Llaó
(Remolins-Bítem). 

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

Pas de gegant per
salvar-se, fins i tot
perdent els dos partits
que li queden contra
Canonja i Torreforta
es pot salvar. Va
guanyar el Catalònia
en temps afegit, amb
gol de Ferreres.
Xavi Cid ha fet un
gran treball.

Pulsacions de la jornada
*Els millors equips de la segona volta són: Batea 36 punts, Flix 34, la Sénia 32, Tortosa i Perelló
29, Aldeana 28, Ascóc B 27, Ulldecona, Camarles i Ulldecona amb 25.
*Es diu Edu Roldan, de Santa Bàrbara, jugador, coordinador, entrenador... 21 temporades al
club. Ara toca descansar, quina pena que no hi hagi cent Edu en aquestes comarques.
Canviaríem el futbol ebrenc.
*Aquesta setmana dos arbitratges que no van estar a l’altura, un a Segona catalana i un altre
a Tercera. A més, un dels àrbitres en el transcurs del partit es va posar a plorar. ¿Com el comitè
permet que aquests àrbitres xiulin? D’altra banda, des d'Alcanar diuen que aquest diumenge
no va haver-hi ni una mala puntada i van acabar amb dos expulsats i 8 grogues.
*A Girona són mes llestos: estan estudiant la fusió de Palamós i Llagostera, amb el nou club
Palamós-Costa Brava. Aquí a les nostres Terres, ni Tortosa, ni Amposta, ni la Rapitenca s'atre-
veixen fer un equipàs del Baix Ebre, unint esforços.

GOLEJADORS

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

14
11
10
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
4

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

31
28
27
25
21
19
18
15
14
12
12
11
11
11
10

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

55
27
25
23
19
18
16
16
16
16
15
15
13
13
13

GOLS

JUGADOR

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

47
42
41
40
37
36
32
31 
26
24
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF L’AMPOLLA
Nº P.

2
8

8

1
7
5

G. JUGADOR

Fernando 
Oriol Biarnès
Pau Ripoll
Sergi Fuertes
Jaume Guerola
Roger Nolla
Alexis Pedraza
Albert Troyano
Isaac Martin
Ricard Manya
Ignacio Aroca

67
66
41
37
36
36
25
21
19
19
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ B
Nº P.

4
19
1

3
7

5
3

G.

JUGADOR

Abdul
Younes 
Miquel Roch
Albert Marto
Mustapha
Alberto Solé
Joan Aregio 
Esteban 
Albert Arrufat
Jelti  Lakhadar
Bernabé Taberné

66
60
55
46
37
33
31
28
27
23 
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF VILALBA
Nº P.

8
9

1
1
8
3

9
5

G.

JUGADOR

Xavi Callau
Edgar Pasto
Sergi Callau
Rullo
Manel Llambrich 
Sergi Brull 
Pepe
Igors  Azizoovs
Àngel Balfegó
Froilan 
Robert

53
41
37
34
33
33
31
28
27
26
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

SCER L’AMETLLA
Nº P.

1
9
13

9
5
1
9
1

G.

JUGADOR

Agustí
Alex 
Jordi Vilanova
Enric Suñé
Miquel Adrià
Kiko
Eloi Almestoy
Joan Aubanell
Adrià Suñer
David Bes
Alejandro Prats

84
78
72
44
32
31
30
28
26
20
11

CF BATEA
P.

55
3
8
11
1
1

6
7
3

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Cristian  
Pau Sansaloni
Jesús Ferreres
Raul Teixidó
Edgar Samper
Quim Esteban
Cristian Paradas
Hèctor  
Oscar Ruibal
Felipe 
Francesc

126
60
51
38
35
28
24
18
13
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CAMARLES
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Àlex
Paquito
Ramon Zaragoza
Tino
Pau Tomàs 
Joel Rodriguez
Edu Roig
Robert Margalef
Manu
Didac Labòria
Marc Panisello

46
44
41
41
40
35
32
30
27
25
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE CAMPREDÓ
Nº P.

12

4
4
1
2

1
1

6

12
11
4

1
2
5
3

G.

JUGADOR

Didac Rius
Josep Uliaque
Sergi Auré 
Josep Reverté
Fran Corella 
David Moya
Robert López
Àlex Alegre
Pau Sánchez
Àngel Hernández
Ignasi

58
51
51
45
39
38
38
29
22
21
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
Nº P.

7
6

2

2
13
16

2
6

G.

JUGADOR

Ike  Romera
Carlos Herrero
Albert Torres
Sebas Albacar
Ivan Taranilla
Mauri Ulla
Alberto Cuenca
Jordi Roca 
Victor Pujol
David Gallego
Àlex Borull

59
49
41
39
32 
28
28
26
24
18
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA
Nº P.

8
2

11

7
1

7
2

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA  (ordre alfabètic) ELS JUGADORS MÉS VETERANS

ELS CRACS DE LA  JORNADA 32

JUGADOR

Adrià Valsels
Ivan Diaz
Brayan Hurtado
David Blanco
Ion Oslabanu
Soufine Barakat
Marc Tena
Eric Safont
Moisés Muñoz
Agustin Dario
Daniel Ghisalberti

72
57
52 
51
46
36
30
26
22
21
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ALCANAR
Nº P.

25
6
7

2
7

2

G.
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PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

26a jornada 4a catalana 

Tivenys-Roquetenc 3-8

Amposta-Camarles 1-2

S Jaume-Xerta 4-2

Bot-Benissanet 5-1

Ebre Escola, descansava

la Galera-Pinell 1-0

Arnes-Catalònia                3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 52 22 53

2. S Jaume 59 32 52

3. la Galera 57 33 46

4. Bot 75 49 45

5. Arnes 59 42 44

6. Catalònia 52 35 39

7. Amposta 43 33 36

8. Roquetenc 50 45 34

9. Camarles 51 58 31

10. Tivenys 48 66 29

11. Ebre Escola 32 54 19

12. Xerta 30 79 11

13. Benissanet 24 84 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

30a jornada 

S Gabriel-Santpedor   9-0

F Júpiter-Tortosa E 0-3

Pardinyes-S Pere         1-8

Sabadell-S Eugenia      10-1

At Prat-Molins 1-1

Fontsanta-E Guineueta      0-2

Porqueres-PB Lloret          10-1

C Clar-S Andreu 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 112 18 78

2. S Gabriel 118 28 75

3. Molins 99 39 62

4. S Pere 108 46 61

5. At Prat 89 39 61

6. Tortosa E 81 66 54

7. Fontsanta 56 44 51

8. C Clar 76 70 43

9. Porqueres 79 70 41

10. Guineueta 63 69 41

11. Pardinyes 62 74 40

12. S Andreu 42 71 26

13. S Eugenia 49 97 23

14. Santpedor 32 124 15

15. F Júpiter 38 131 13

16. PB Lloret 55 173 7

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS 

26a jornada

Alcanar-Ginestar 6-0

S Bàrbara-Aldeana 8-2

Olimpic-la Cava 3-8

Gandesa-Sant Jaume 10-0

J i Maria-Tortosa E 0-6

Alcanar A-Ulldecona 9-0

R Bítem-Horta 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 209 36 78

2. la Cava 177 34 67

3. S Bàrbara 106 45 60

4. Alcanar B 126 53 54

5. Horta 66 62 44

6. Olimpic 81 121 39

7. Ulldecona 91 87 39

8. Tortosa E 77 71 38

9. Ginestar 50 106 25

10. Aldeana 58 113 21

11. Gandesa 60 88 20

12. R Bítem 46 92 20

13. J i Maria 47 118 17

14. S Jaume 16 184 4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

21-5 

Amposta-Catalònia

Tortosa Rapitenca

J i Maria-Aldeana

RESULTATS

25a jornada 

Perelló-Alcanar 1-1

J i Maria-Aldeana sus

Roquetenc-Vinaròs 3-2

Canareu-Ametlla 3-2

Amposta-Catalònia (21-5)

Tortosa-Rapitenca (21-5)

Aldeana és campió

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 103 30 6 0

2. Vinaròs 55 33 5 1

3. Amposta 72 30 5 0

4. Rapitenca 72 39 4 3

5. Roquetenc 49 36 4 0

6. Alcanar 73 51 3 5

7. Tortosa 66 57 3 3

8. Catalònia 58 64 3 1

9. J i Maria 34 37 2 8

10. Canareu 25 42 2 0

11. la Sénia 29 112 1 2

12. Ametlla 23 79 1 1

13. Perelló 30 79 10

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Ametlla (17h)
J i Maria-M Nova (19.45h)

diumenge 
Vilalba-Campredó (16h)
Deltebre-S Bàrbara (17h)
Corbera-Ginestar (17h)
Olimpic-Horta (17h)
Batea-Ascó (17.30h)
Perelló-Aldeana (18h)

Flix-la Sénia (19h) (a móra)

RESULTATS

32a jornada, Tercera catalana  

Ginestar-Roquetenc 0-3

Campredó-J i Maria 2-2

M Nova-Corbera 6-3

la Sénia-Perelló 2-2

Horta-Batea 2-2

L’Ametlla-Flix 0-0

Aldeana-Olimpic 4-1

Deltebre-Vilalba 3-2

Ascó-S Bàrbara 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 32 105 49 72

2. Flix 32 61 37 59

3. Aldeana 32 77 50 57

4. L’Ametlla 32 58 43 55

5. Perelló 32 75 40 55

6. S Bàrbara 32 80 59 54

7. la Sénia 32 68 42 52

8. Roquetenc 32 66 43 51

9. Olimpic 32 71 55 49

10. Corbera 32 67 66 46

11. Vilalba 32 52 53 44

12. Ascó 32 54 61 43

13. J i Maria 32 50 73 42

14. M Nova 32 64 57 41

15. Horta 32 42 68 35

16. Deltebre 32 58 57 35

17. Ginestar 32 34136 10

18. Campredó 32 34127 7

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roda Berà-Godall (17h)
Cambrils-Bonavista (17h)

diumenge 
Torreforta-la Cava (11.45h)
Canonja-Camarles (11.45h)

Valls-Riera (16.30h)
Catalònia-Alcanar (17h)
Hospitalet-R Bítem (17h)
Tortosa-Gandesa (17h)

Ulldecona-Ampolla (17.30h)

RESULTATS

33a jornada, Segona catalana

Godall-Cambrils 2-4

Camarles-Catalònia 1-0

Torreforta-Canonja 1-0

Riera-Ulldecona 0-1

Alcanar-Hospitalet 2-3

R Bítem-Roda Berà 1-1

R Bonavista-Valls 1-1

Ampolla-Tortosa 1-3

Gandesa-la Cava 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 32 89 24 73

2. Valls 32 66 40 69

3. Tortosa 32 71 39 68

4. Ulldecona 32 61 43 55

5. la Cava 32 64 52 53

6. Gandesa 32 60 40 52

7. Roda Berà 32 53 54 45

8. Camarles 32 52 53 45

9. Riera 32 40 43 43

10. R. Bítem 32 46 57 42

11. R Bonavista 32 53 51 41

12. Hospitalet 32 43 49 41

13. Catalònia 32 40 44 39

14. Ampolla 32 39 59 34

15. Torreforta 32 42 49 33

16. Canonja 32 33 54 28

17. Alcanar 32 55 82 28

18. Godall 32 25 99 10

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va disputar el
darrer partit de la lliga,
al camp del Morell, on
va empatar (1-1). Ha
acabat onzè a la taula. 

PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens a Segona B: Prat, Gavà,

Europa i Vilafranca.

Descens compensat: Santfeliuenc i

Granollers

Descens directe:Rubí, Morell i Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 38 20 16 2 62 26 76
2. Gavà 38 18 16 4 69 38 70
3. Europa 38 18 14 6 60 33 68
4. Vilafranca 38 20 6 12 68 55 66
5. Muntanyesa 38 19 8 11 52 35 65
6. Sabadell 38 17 11 10 57 41 62
7. S Andreu 38 15 10 13 54 46 55
8. Cerdanyola 38 15 9 14 52 50 54
9. Júpiter 38 15 6 17 60 68 51
10. Figueres 38 14 9 15 48 40 51
11. Ascó 38 12 13 13 35 43 49
12. Palamós 38 11 15 12 54 54 48
13. Terrassa 38 14 6 18 43 61 48
14. Peralada 38 11 14 13 50 54 47
15. Manlleu 38 14 5 19 44 58 47
16. Santfeliuenc 38 11 12 15 47 55 45
17. Granollers 38 12 8 18 52 63 44
18. Rubí 38 10 9 19 38 57 39
19. Morell 38 7 7 24 29 70 28
20. Masnou 38 6 8 24 40 67 26

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

Morell-Ascó 1-1
Prat-Terrassa 1-1
Europa-Granollers 3-1
Peralada-Santfeliuenc 0-0
Manlleu-Júpiter 3-3
Rubí-Palamós 0-4
Sabadell-Masnou 3-2
S Andreu-Gavà 1-1
Muntanyesa-Figueres 3-1
Cerdanyola-Vilafranca 0-3

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Lleida

J i Maria-Torred. (diss 17.30h)
Terrassa-Rapitenca (dissa 18h)

Vilanova-S Ildefons
Vilaseca-Igualada

Viladecans-Amposta (diu
17.30h)

Balaguer-V Alegre
Santboià-Suburense
Castelldefels-Catllar

RESULTATS

32a jornada, Primera catalana

Torredem.-Vilanova 1-4

Viladecans-Balaguer 2-1

V Alegre-J i Maria 3-1

Rapitenca-Reddis 7-0

Lleida-Santboià 0-3

Catllar-Amposta 0-5

S Ildefons-Terrassa 2-1

Suburense-Vilaseca 3-2

Igualada-Castelldefels 3-2

Primera catalana

Una acció del partit Morell-Ascó. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 32 67 36 64

2. Santboià 32 73 25 64

3. Vilanova 32 65 36 61

4. Igualada 32 67 36 60

5. Balaguer 32 53 31 60

6. Suburense 32 60 46 54

7. V Alegre 32 62 47 53

8. Lleida 32 56 39 52

9. J i Maria 32 53 40 48

10. S Ildefons 32 65 45 47

11. Vilaseca 32 35 33 43

12. Rapitenca 32 54 51 41

13. Viladecans 32 47 63 39

14. Terrassa 32 29 48 36

15. Reddis 32 31 63 29

16. Amposta 32 48 72 27

17. Torredembarra 32 33 73 16

18. Catllar 32 19133 3

S’ha acabat
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  GUILLERMO CAMARERO, TÈCNIC DEL CD LA CAVA

49 «L’esport és una font constant de valors»

FAMÍLIA D’ENTRENADORS

By: Joaquin Celma

Fou jugador, ara és
entrenador, així com el
seu pare. El seu germà,
Òscar, és el pichichi del
Deltebre i, a la vegada,
també entrena els petits
del CD Tortosa. Una
família de futbol en
essència. Guillermo és
el tècnic de la Cava on
s’ha consolidat i en el
que, malgrat la
insistència de la directi-
va perquè continués, ha
decidit que la seua
etapa ha arribat al final
(plana 14).
Pregunta: Jugador i ara
entrenador, és una
malaltia?.
Resposta: Ser entrena-
dor és diferent, cal ser
fort emocionalment
perquè si no et peguen
pals per tot arreu i con-
vius amb una pressió
constant que cal saber
portar. Però ser entrena-
dor ja forma part de mi
perquè porto sent-ho
des dels 18 anys i forma
part de la meua vida:
quadrar entrenaments,
preparar partits i gestio-
nar les emocions d’un
col.lectiu que normal-
ment és el més compli-
cat.
P: Què és el que t’ha
aportat més el futbol?.
R: Moltíssimes coses,
m'ha ajudat a forjar un
caràcter fort, m'ha fet
conèixer gent fantàstica.
M'ha obert també de
ment pel fet de conviure
amb molta més gent, i
m'ha ajudat a nivell
econòmic, per què no
dir-ho.
P: Un referent?.
R: Sense dubte, el meu
pare. Va ser jugador
professional i després
entrenador. Ell m’ha
ensenyat moltes qües-
tions que són bàsiques i
sempre m’ha aconsellat
i donat suport. 
P: Què és el que més
valores del teu pare com
entrenador i del que
t’ha transmès?
R: La gestió del vestuari:
els seus equips sempre
anaven sobrats d'esforç,
treia el màxim dels seus
jugadors, sempre li deia
al jugador el que neces-
sitava escoltar, és un
gran gestor i motivador
de grups en tots els
aspectes. Ell va jugar
amb l’Andorra, Alcoià,
Benidorm, Lleida,
Oriola, Ieclà, Vila-real,
Europa, Tortosa i

Remolins. 
P: Tu ets perfeccionis-
ta?.
R: Al futbol hi ha una
quantitat innombrable
de variables que cal
controlar i en les nostres
categories no hi ha
recursos per a delegar
com en el futbol profes-
sional. Em falten hores
del dia per preparar i
treballar l'estat físic de
l'equip, l'emocional, la
conducta tàctica, l'es-
tratègica, per analitzar
errors i saber com corre-
gir-los... i això multipli-
ca-ho per 18 jugadors.
No pots deixar res a l'at-
zar, has de treballar en
tot moment per millorar
el teu equip i seguir crei-
xent com a entrenador.
Dins de l’ambit en què
ens movem, intento ser
el més professional pos-
sible.
P: D’on ve la teua
família?
R: Sóc aragonès per part
de pare i alcoià per part
de mare, jo vaig néixer a
Alcoi, però vaig venir a
Tortosa quan era molt
petit, quan el meu pare
va fitxar amb el Tortosa
l’any 83.  
P: Què és la vida?.
R: Bé, hi ha una sèrie de
moments que van pas-
sant i que cal esprémer
al màxim, quedar-te
amb els bons i superar
els dolents. Saber què és
el que a un el fa feliç i
buscar aquests instants.
No hi ha pitjor sensació
que la d'haver perdut el
temps. 
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: Totes les emocions
que experimentes en un
camp són molt huma-
nes i un reflex del que
vivim fora del camp.
Però sempre m'ha agra-
dat la capacitat que
tenim per donar una
miqueta més, experi-
mentar el dolor d'una
lesió o el cansament i
acabar un partit encara
que sigui a ròssec. La
sensació de buidar-se i
no poder moure't del
sofà al dia següent és
absolutament plaentera.
Sóc una mica masoquis-
ta en aquest aspecte,
però és de les sensa-
cions més humanes que
hi ha.
P: Els aficionats no
saben de futbol?

R: L'aficionat, en gene-
ral, és l'esport que més
coneix, el que entén
millor, perquè és el que
més consumeix i és bo
que es generin opinions,
a mi m'encanta fer ter-
túlia sobre futbol. Però
estem en el límit del que
és absurd i de vegades
escoltes coses increïbles;
hi ha pares amb el con-
venciment que els seus
fills de 5 anys arribaran a
professionals, insults a
les grades...una part
d'aquesta agressivitat i
inconsciència la generen
els mitjans. A nivell
mediàtic els programes
d'esport només bus-
quen polemitzar amb
qualsevol absurditat
relacionada amb el fut-
bol i els diaris són propa-
ganda gratuïta dels
equips grans. Cada
vegada menys esport i
més vendre la polèmica.    
P: Què has après de
l’esport en aquests 37
anys?
R: Esperit de superació,
esforç per aconseguir
metes, treball en equip.
L'esport és una font
constant de valors.
P: Què has sacrificat pel
futbol?.
R: Res, mai ha significat
un sacrifici, a l'inrevés,
molt del que tinc és grà-
cies a ell. 
P: Què t’hauria agradat
ser?.
R: Futbolista professio-
nal. Però estic molt
satisfet del que he fet i
del faig ara, en tots els

àmbits. Sobre tot també
en el familiar, estic orgu-
llós de la que tinc i la
que he creat ara amb la
meua parella amb la
qual hem tingut una
filla, que ho és tot en
aquests moments. 
P: Trajectòria com a
jugador?.
R: Vaig començar als 11
anys a jugar,   tota la vida
al futbol base de
C.D.Tortosa, fins al juve-
nil quan vaig anar un
any al Remolins-Bítem.
En categoria juvenil
només vaig jugar una
temporada. Als 17 vaig
fitxar a La Sénia, a
Preferent. Vaig estar
mig any cedit al St.
Bàrbara a Primera
Regional, després vaig
tornar a La Sénia
(Preferent) on vaig estar
el meu últim any de
juvenil jugant al primer
equip. Després dos anys
al Tàrrega a 3a Divisió,
un al CDTortosa també
a 3a, Roquetenc 2 anys
a Preferent, Catalònia a
Primera Regional amb
ascens i un any més a
Preferent...després ja
em vaig retirar als 27,
tot i que vaig tornar 2
anys després amb
l'Aldeana un parell de
mesos per ajudar a evi-
tar el descens de la
Primera Regional.
Jugava al centre del
camp o en banda dreta.
Em vaig retirar als 27
anys, bastant minvat
per les lesions. 
P: Trajectòria com a

entrenador?.
R: Vaig començar entre-
nant al cadet del
Roquetenc quan jugava
allí, després al futbol
base del C.D.Tortosa
Cadet de Preferent i de
Divisió d'Honor, vaig
passar a entrenar el
Juvenil a Primera i a
Preferent. Vaig fitxar al
Remolins-Bítem on vaig
estar 2 anys a primera
regional, 3 al Roquetenc
2 a Preferent i un, amb
la reestructuració, a 2a.
Catalana. Vaig anar 2
anys a Sant Mateu
(Primera Regional
Valenciana) acabant la
segona temporada fit-
xant per La Cava, en els
dos últims mesos.
Després 2 temporades
més en el mateix equip
fins a l'actualitat.
P: Per què et vas fer
entrenador?.
R: Crec que vaig
començar a fer-me
entrenador quan als 21
o 22 anys, després d'o-
perar-me d'una osteo-
patia de pubis, vaig
enganxar una baixada
física i una continuació
de lesions que m’impe-
dien rendir al màxim,
llavors em vaig treure el
carnet d'entrenador i
em vaig abocar en això.   
P: Quin és el secret per
ser un bon entrenador?.
R: Primer t’ha d’agradar
ser-ho.  Després, és una
barreja de situacions
que  vas aprenent dia a
dia.  Has de buscar
saber analitzar tàctica-

ment el teu equip, i tro-
bar la fòrmula perquè
pugui millorar, amb una
proposta que has de
mirar d’encaixar amb el
que disposes per tal d’a-
rribar a uns resultats.
Empatitzar amb els teus
jugadors, saber buscar-
los perquè siguin ade-
quats per al teu estil de
joc i perquè hi hagi
cohesió de grup, estimar
al teu club al màxim i
sobre tot tenir molta
passió, viure-ho amb
molta intensitat. Has de
tenir molt clares les
idees del que vols i apli-
car-les i no deixar-te
intoxicar perquè et facin
ser diferent al que tu
vols. Són molts aspec-
tes...  
P: La soletat de l’entre-
nador, com la portes?.
R: Perfectament, estar
sol és terapèutic. 
P: Entrenadors que
admires?.
R: El que més vaig admi-
rar va ser Luís Aragonés,
va canviar el xip a la
selecció i va tenir el
coratge d'enfrontar-se a
la majoria del país per
fer-ho. Johan Cruiff va
canviar el futbol. Victor
Fernandez va convertir
el Saragossa, que és el
meu equip, en un d'elit
a Europa. Actualment
Guardiola és un autèntic
geni a nivell tàctic, i el
Cholo Simeone, un
excel·lent motivador.
Són gent capaç de can-
viar les regles establer-
tes, són estrategues que
sempre et sorprenen
amb novetats a nivell
tàctic.  
P: El millor equip que
has entrenat?.
R: El cadet de preferent
del CD Tortosa, és el
millor futbol que un
equip al que he entrenat
ha aconseguit fer, junta-
ment amb el primer any
al Remolins-Bítem. Era
una delícia veure'ls cada
dissabte. També era un
grup de xavals excel·lent
que va aconseguir un
ascens històric a Divisió
d'Honor.
P: El dia més important
com a entrenador?
R: El dia que Paco Also
em va cridar per entre-
nar al Remolins-Bítem,
és allí on va començar
tot. Aquell estiu vam
guanyar el nostre propi
torneig (el Mariano
Toha) per primera vega-

da en la història del club,
superant a dos equips
com el Balaguer (3a) i el
Tortosa de 1a catalana.
P: Valors del futbol,
enumera’m de cinc
d’ells.
R: Autoconfiança,
esforç, treball en equip,
respecte i humilitat. 
P: Quins consells li
donaries a un jove que
et diu que vol ser entre-
nador?.
R: Que no és senzill, no
és com ho expliqueu els
periodistes, fer una ali-
neació, equivocar-te si
perds i encertar si guan-
yes. És molt més compli-
cat. Cada jugador és un
món, cada aspecte del
futbol condiciona els
altres, si t'equivoques en
un pots perdre partits, si
perds crees descon-
fiança i si crees descon-
fiança et fan fora. Li
diria que estigués segur
d’ell mateix i que es pre-
pare al màxim, sent
conscient que apendrà
cada dia. Però el princi-
pal és que l’apassione i
que sàpigue que ha de
pendre decisions dins
d’un col.lectiu i això no
és fàcil i més quan pots
arribar a tenir amistats
dins d’un vestidor. Però
ha de ser valent i treba-
llar sempre en benefici
d’un col.lectiu del que
ell n’és el responsable. 
P: Com esculls el teu cos
tècnic?.
R:M'acompanya des de
fa 4 anys el mateix aju-
dant, Joanma.  Dos
punts de vista diferents
d'una manera d'enten-
dre el futbol molt similar,
formem un bon equip.
Estem ben compene-
trats i tenim molta con-
fiança. Estic molt con-
tent d’ell i en ell. Està
clar que tant de bo tin-
guem més recursos per
delegar treball a més
ajudants però no exis-
teixen ni la cultura
esportiva suficient per
gastar-los amb això.

PROPER: 

NACHO PÉREZ
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L’estadi municipal
Josep Otero de
Tortosa va acollir
dilluns al matí la
IV Jornada de
Futbol Femení.
Hi van participar
més de 80 xique-
tes qua van tin-
dre l'oportunitat
de conèixer
noves tècniques i
gaudir del futbol.
Les nenes dirigi-
des per la delega-
da del futbol
femení a la
Delegació, Rocio Zapater i el responsable de les seleccions Secundino Arrastraria, van dur a terme
una sèrie d’exercicis i finalment van disputar uns partits on van pogut posar en pràctica el que
havien après en la primera part de la jornada.

Jornada de futbol femení
DILLUNS PASSATLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA 

Els dies 14 i 15 de maig a la regió d´Aquitania, al llac de Libourne
(França) es va celebrar una regata en la qual i participaven 2000
remers de 45 clubs de França i Espanya. Un desplegament
fantàstic amb el qual es vivia un ambient d´esport i bona con-
vivència. El club de Rem Tortosa es va desplaçar amb 39 dels seus remers aconseguint entrar a 20
de les finals A, B i C, i  dues embarcacions “ens van fer deleitar amb la primera posició de la final
A, varen ser: amb el 1xIF de Sara Estevez i el 4xJF d´Anna Kayser, Mireia Llambrich, Blanxca Adell
i Joana Escurriola”. Pel que respecta el Nautic Amposta, com a resultats, cal destacar: primer lloc
en infantil en 1x de Pep Porres; segon lloc en juvenil en 4x de Albert Barrera, Xavi Royo, Oriol
Mateo i Ximo Valls; tercer lloc en juvenil en 2x de Alex Paga i Ferran Climent; tercer lloc en juve-
nil en 4- Albert Barrera, Xavi Royo, d’Àlex Paga i Ferran Climent.

Bons resultats a Libourne
REM

Objectiu complert
Després de més de nou mesos
treballant dur, des de la pre-
temporada Les Vinyes del
Convent CB Cantaires Tortosa
jugava les fases d’ascens a
Copa Catalunya per determi-
nar el millor entre els quarts
dels tres grups de Primera
Catalana. El primer partit, l’e-
quip tortosí jugava de visitant
enfront el C.B Sant Boi, en un
partit impecable i guanyat amb
un 45-75, amb uns parcials de
11-22, 06-17, 16-20, 12-16.
Quan no havien passat ni 24
hores, jugava a casa on calia
rematar la feina, rebent el C.B
Quart. Sens dubte, que l’equip
va notar el cansament d’haver
jugat el dia anterior a les 22 h i
haver arribat a Tortosa a les
tres del matí.
Al Pavelló de Ferreries, l’equip
es veuria arropat per unes 500

persones que omplien les gra-
des per a donar-li suport. El
C.B Quart prenia les regnes de
l’encontre, i no les deixaria
anar en tot el joc. Es va arribar
al final amb un resultat molt
ajustat, on l’equip que come-
tés menys imprecisions s’endu-
ria el partit. Els períodes serien
de 21-23, 16-15, 15-14 i 16-
14, i l’equip roig va ser capaç,
amb un joc gris, de mantenir la
paciència necessària per a
segellar la victòria amb un 68-
66. 
Darrera d’un partit final hi ha
hores i hores de treball, mesos
que es resumeixen en guanyar
o perdre. L’equip tortosí, des-
prés d’ascendir de segona a
primera, tenia l’objectiu de
mantenir-se en una nova cate-
goria. Però va voler més i va
anar a per totes, guanyant els

dos partits de play-off d’ascens
a la categoria més alta de
Catalunya.
Cal destacar els jugadors que
han fet un immens treball i
sacrifici i també l’afició que
s’ha abocat. 
Foto Ferran Almendros.

DEMÀ DISSABTE, A TORTOSA

Han passat més de 10 anys, de la segona edició del
Enduro de Nens del Montsià, competició que es va dis-
putar l’any 2003 a Freginals. D’aquell darrer Enduro fins
aquesta temporada, no havíem tornat a  incloure una
prova de l’especialitat en el Calendari Esportiu del Moto
Club Amposta.  La Competició s’anomena Enduret de
Masdenverge, ja que el 80% del recorregut transcorre
per camins, pistes i senders del terme municipal de la
localitat. Es disputa el proper diumenge 22 de maig.

Demà dissabte 21 de maig, el
rocòdrom municipal de Tortosa
acollirà una nova edició de la
Copa Catalana d’escalada de
dificultat. Al llarg de tot el dia, i
des de les 9 del matí, més de 60
escaladors de diferents catego-
ries participaran en la competi-
ció. Aquest dimarts van presen-
tar els detalls de la prova el res-
ponsable de la secció d’escala-
da de la UEC Tortosa, Manolo
Navarro, i el regidor d’Esports,
Joaquim del Pino. Es tracta
d’una oportunitat per veure de
prop els millors escaladors del país en competició. Navarro va
explicar que la posada en marxa del rocòdrom municipal, fa uns
anys, ha generat força interès per aquesta disciplina esportiva.

Enduret de Masdenverge

Copa catalana d’escalada 
de dificultat

A la sisena jornada de la segona fase (play-off) d’handbol sènior femení  Primera Catalana, grup
A, l’HC Perelló va guanyar aquest passat dissabte a casa contra l'AEH Les Franqueses, per 21-17.
Tot i la victòria, l'equip ebrenc no ha aconseguit la classificació pel TOP4, ja que depenia de la
victòria del Salle Montcada sobre el Sant Joan Despí B a l'altre partit del grup, el qual va acabar
en empat (23-23). Així doncs passen a jugar el TOP4 (jornada d'ascens a Lliga Catalana) el Sant
Joan Despí B, el Salle Montcada (grup A), i el Banyoles i el Cooperativa Sant Boi (grup B).  
L'equip sènior femení de l'HC Perelló s'acomiada de la competició federada amb una temporada
a les espatlles que consideren "molt bona", però amb l'espineta de no haver arribat al tan desit-
jat TOP4. Pel que fa a l'equip infantil de l'HC Perelló, que està disputant la Copa Federació, va
perdre a casa contra l'Handbol Igualada (14-22). 

Victòria insuficientHC PERELLÓ

ORGANITZAT PEL CE TORTOSA, EL DIA 11 DE JUNY

Resultats jornada. Infantil Femení. EH Sant
Vicenç HSV 22 (14)- CE Tortosa 21 (9). Cinquè
partit de la Copa Federació Infantil femenina i
segona derrota consecutiva de les noies entrena-
des per Georgina i David.
Infantil Masculí. CE Tortosa 24 - H Sant Cugat
“B” 21
Cadet Femení.CE Tortosa 37 (16)
JH La Llagosta 36 (16)
En un partit molt vibrant, les cadets van aconse-
guir guanyar al líder del seu grup.
Cadet  Masculí. CE Tortosa 24 - Sant Martí
56
Cadet Masculí. Liceo Francés “B” 26 - CE
Tortosa 26
Juvenil  Masculí. Liceo Francés 36 - CE Tortosa 36
D’altra banda, informar que el dia 11 de juny es disputarà, un any més, el torneig d'handbol
platja organitzat pel CE Tortosa en col·laboració amb l'ajuntament de l'Ampolla.

Handbol platja a l’Ampolla
EN UN MINUT

Aquest proper cap de set-
mana el Consell Esportiu del
Baix Ebre organitza la Fase
Final Provincial Trofeu
Diputació 2015-2016 de
natació, gimnàstica rítmica i
minihandbol amb el suport
de l’Àrea Municipal
d’Esports de l’Ametlla de
Mar,   Tortosa Esports i el
Centre d’Esports Tortosa. A
la natació, que tindrà lloc
dissabte en jornada de matí
a la piscina de l’Ametlla de
Mar, es faran un total de 49
sèries amb la participació de
294 nedadors en totes les
categories. També dissabte
al matí, però al pavelló del
Temple de Tortosa, es dispu-
taran les finals de minihand-
bol benjamí masculí, aleví
masculí i aleví femení. En
diumenge en jornada de
matí per al nivell B i de tarda
reservada per al nivell A
estan convocades 180 gim-
nastes  al pavelló de
l’Ametlla de Mar per la final
provincial de gimnàstica rít-
mica. 

Més
notícies

El Tortosa Ebre va guanyar el darrer partit de la lliga al camp de la
Fundació Júpiter per 0-3, amb gols d’Anna Lizarraga, Laia Sedó i Alba
Vilàs.
D’aquesta forma, ha acabat en sisena plaça. Temporada satisfactòria
malgrat l’acomodament de les darreres setmanes. 

El Tortosa Ebre acaba sisè

VICTÒRIA AL CAMP DEL JÚPITER PER 0-3
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi blanc jove i rosat    Temperatura 10º - 12º

Guacamole

INGREDIENTS:

• 3 alvocats madurs
• 2 tomàquets
• 1 ceba
• 1 pebrot verd
• llimona
• coriandre
• sal
• oli d'oliva verge

PREPARACIÓ:
• Trinxar la ceba i deixar-la amb una mica de sal i llimona.
Escaldar els tomàquets vermells i pelar-los, tallar-los a bo-
cins i barrejar amb la ceba i el pebrot tallat molt petit.
Partir els alvocats per la meitat i buidar amb l'ajut d'una cu-
llera, reservar els pinyols.
• Aixafar els alvocats i fer-los puré, barrejar amb la ceba, el
pebrot i el tomàquet, salar al vostre gust, amanir amb una
mica d'oli i posar els pinyols dins de la pasta del guacamo-
le, fins a l'hora de servir-lo, per tant no es rovelle.
• Millor preparar-ho abans de servir a taula.
• Servir amb llavors de sèsam, natxos de blat, burritos,
xips........... 

El guacamole, és una salsa
mexicana completament
natural, feta amb alvocat.
Ideal per aperitius o per
acompanyar carns.

L'alvocat, és una fruita que
té quantitat de propietats,
ajuda a reduir el colesterol,
és antioxidant, rica en
magnesi i potassi i preveu
de malalties cardiovascu-
lars.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop

PASSATEMPS

El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts, sobretot durant la prime-
ra meitat de la jornada. A partir de migdia, hi haurà alguns intervals de núvols al sector
central del litoral i del prelitoral, i creixeran nuvolades a punts de muntanya del Pirineu
i del Prepirineu. Al final del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral sud.

Precipitacions
No es descarta algun ruixat feble, aïllat i minso a punts del Pirineu a la tarda.

Temperatures
Temperatura mínima lleugerament més baixa al nord-est i al terç sud; a la resta serà
semblant o lleugerament més baixa. Es mourà entre els 4 i 9 ºC al Pirineu, entre els 7 i
13 ºC al Prepirineu, depressió Central, prelitoral i litoral nord i entre els 11 i 16 ºC a la
resta del litoral. La màxima pujarà lleugerament en conjunt, si bé a punts del quadrant
nord-est pujarà de manera moderada o puntualment acusada. Amb tot, a la meitat sud
del litoral la màxima baixarà moderadament. Oscil·larà entre els 20 i 25 ºC al Pirineu i
litoral sud i entre els 23 i 27 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Visibilitat entre bona i excel·lent en general.

Vent
A l'inici i al final de la jornada el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del
terral al litoral. Al centre de la jornada s'imposarà el vent de component sud en gene-
ral, amb predomini del garbí al litoral, entre fluix i moderat. Amb tot, bufarà la tramun-
tana moderada fins a migdia al nord del cap de Creus.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

27º
Mínima

14°
MATÍ

SOL

TARDA

SOL

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Respecte a la teva salut, evita els enuigs
innecessaris, no t’aporten gens i sol et creen
malestar. És possible que necessi- tis me ́s
vitamines.

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica la
teva vida.

Taure
20/4 al 19/5

S’apropen milloresenlatevavida amorosa.
Respecte a la teva salut, si pots donar-te un
respir fes-ho. Intenta descansar de forma
més intel·ligent.

Pensa que pots treure me ́s partit als teus
moments de lleure, sobretot ara que s’apro-
pa una agradable sorpresa tot i que es pos-
siblement trigara ̀ uns dies.

Bessons
20/5 al 21/6

Si t’oblides de certs pensaments oxige-
naràs la teva ment. Unes vacances et sen-
tirien molt be ́, ja que no has descansat tant
com necessitaves.

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per tot
el que hagi de veure amb el treball intel.lec-
tual.

Cranc
22/6 al 21/7

Ara mateix tot el que necessites e ́s
tranquil·litat. Deixa les tensions per un altre
moment. Bon moment per a practicar esport i
començar a ficar-se en forma.

Has d’invertir més el teu temps en el teu cos
i relaxa més la teva ment. Els beneficis que
aconseguira ̀s així seran innegables. A la
feina et reconeixeran el teu treball.

Lleó
22/7 al 22/8

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que vol
aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben oberts.
Es possible que sorgeixi alguna despesa extra.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindras̀ l’oportunitat de poder superar aques-
tes petites xacres que vens arrossegant des
de fa dies. Deixa que et cuidin a casa teva.
Tindras̀ un cap de setmana molt acitu.

Verge
23/8 al 21/9

Eltra ̀nsitdeVenusielSol perlatevacasavuit indi-
caqueviuràsunaetapa onpotsdescarre- gar
les teves tensions amb més facilitat.
Gaudira ̀s de bones relacions personals.

Peixos
19/2 al 20/3

El tra ̀nsit de Venus i el sol per la teva casa
sis indica que tens bones defenses en
aquest moment. Un somriure pot alegrar-te
el dia a tu i als que t’envolten.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137

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

MOTORÑ 

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

SERVEISÑ
OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

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

VARIS Ñ

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

1 Padrenuestro, 
9 Aves María con vela

encendida
Pedir 2 imposibles 1

de negocios.
Publicar. Se cumple.

RELAXÑ 

OFERTA CATALANA
masajes relajantes
completo 20 euros dis-
creto independiente.
664149258

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

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

696 01 16 29
Preguntar per

Francisca

TORTOSA

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

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

salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

Tel. 670 268 632

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

duir. Alta a la
Seguretat Social. 

Tel. 609 346 879

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

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

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

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

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 

MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 666239817
HABITACIÓN
DOBLE  POR

HORAS 
Cerca de Tortosa,

económico y dis-

creción.

(WhatsApp)
tlf. 609 76 12 06

TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL

TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.

CONTACTE:
670 91 80 25

ES BUSCA CUINER/A
O MARMITÓ/NA

per cuina de col.lec-
tivitats a Tortosa.

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

info@tradicionarius.es 
o per telèfon al 

977 252 727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

RESIDÈNCIES
L’ONADA 
(GANDESA)

Necessitem un/a
infermer/a a jornada

completa
Sou segons conveni.
Lloc de Treball:

Residència L’Onada
(Gandesa)
Mail:

rrhh@lonada.com
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BALLARÍ

El seu pas per «Top Dance» a
Antena 3, i «Que tiempo tan
feliz» de Telecinco, han estat el
tret de sortida per aquest jove
rapitenc de 21 anys que va  sen-
tir la passió del ball quan
només tenia 9 anys. 

Ens parlarà dels seus inicis, del
món del ball, de la seua faceta
com a model, de la seua partici-
pació en la pel·lícula d'Alex de la
Iglesia «Mi gran noche»,  dels
entrebancs a l'hora d'escollir
allò, que per a ell, és la seua vida:
el ball.

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

Abel Gil

ACTUALITAT

Isabel Carrasco

ABEL GIL AMB EL SEU GERMÀ DAVID I LA SEUA MARE ÀNGELS. FOTOS SALVA BALART I DIBUIX ANNA BALART

LA VIDA ENTREGADA AL BALL

Avui, a les 22h,
parlarem amb el
ballarí Abel Gil a
Més Personal,
Canal Terres de

l'Ebre


