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Aquest cap de setmana

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
activa un operatiu de mobilitat per l’inici de
les obres del pont de l’Estat. P4

Esports. Aina Cid, del Club Nàutic
Amposta, classificada per a les
Olimpiades de Rio.                                 P20

Terres de l’Ebre. Vuit restaurants terraltins
ofereixen menús amb productes de
proximitat a DegusTA Terra Alta. P8
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Demà dissabte dia 28 de maig és el dia de la consulta ciutada-
na a Tortosa amb una gran pregunta i dues possibles respos-
tes sobre el futur del monument a la Batalla de l’Ebre. Una
gran pregunta que ha originat, a la vegada, un gran debat no
exempt de polèmica i controvèrsia i que ha anat més enllà de
la capital del Baix Ebre. Se n’ha parlat per tot el país i, de ben
segur, així es continuarà fent passada aquesta històrica consul-
ta. Els tortosins podran votar en 11 col·legis electorals del
municipi, un en cada poble i sis més dins de la ciutat, de 9 a
20h. És el moment de decidir. 
Més Ebre ofereix avui els plantejaments de la Comissió per la
retirada de simbols franquistes i de l’Associació Tortosins
pel monument. Cadascú exposa els seus raonaments.

P3

La consulta pel monument,
demà a Tortosa

Tot està a punt a Móra d'Ebre per acollir la novena edició de Litterarum, Fira d'Espectacles Literaris, un
esdeveniment cultural que durant tres dies, des d’avui fins al diumenge al de 29 maig, convertirà la capi-
tal de la Ribera d'Ebre en l'epicentre les lletres posades a escena i que, com cada any, coincideix amb la
Fira del Llibre Ebrenc, l'aparador de la producció literària i editorial d'autors o de temàtica de les Terres de
l'Ebre i de la seua àrea d'influència. Per primera vegada, Litterarum tindrà enguany un espectacle inaugu-
ral que es representarà avui divendres a les 10 de la nit a La Llanterna Teatre.

P12, 13 i 24

Móra d’Ebre, epicentre 
cultural català
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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’alcalde de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, Joan Piñol Mora; la presidenta de
l’Associació de Gent Gran de Móra d’Ebre, Pepita Arpal, i, Enric Dalmau,
director d’àrea de negoci de CaixaBank de Móra d’Ebre han renovat el seu
compromís per promoure l’envelliment actiu. L’Obra Social ”la Caixa” i
l’Ajuntament de Móra d’Ebre reforcen el seu compromís amb les persones
grans amb la signatura de renovació del conveni per desenvolupar el progra-
ma de Gent Gran al Casal de Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre. Cada any,
a aquest centre acullen unes 9 activitats i tallers dels quals han participat el
11 % de la població de gent gran. El programa de Gent Gran és el més
emblemàtic de l’Obra Social “la Caixa” i els seus orígens es remunten a 1915.
Des de fa un segle, els projectes posats en marxa pel programa s’han anat
adaptant a les realitats per donar resposta, juntament amb agents com
l’Ajuntament de Móra d’Ebre a les noves necessitats socials d’aquest col·lec-
tiu. 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de
Móra d’Ebre renoven el seu compromís
amb el casal de jubilats i pensionistes 

AQUESTA SETMANA

Aquest dimecres, el cap de llista
d’Esquerra Republicana al Senat
per la demarcació de Tarragona,
Miquel Aubà, acompanyat de la
número 3 a la llista del Congrés
de Diputats, Carme Navarro,
han fet balanç de les iniciatives
que han estat impulsades pels
republicans a les Corts espanyo-
les els quatre mesos de legisla-
tura. La gran majoria no s’han
pogut debatre perquè el PP no
va convocar les comissions del Senat i, amb l’argument que el Govern esta-
va en funcions, no van voler contestar les preguntes registrades. Després
d’explicar les iniciatives parlamentàries presentades, Aubà ha afirmat que
‘les Terres de l’Ebre han de tenir una veu forta i directa a Madrid per fer
arribar els seus problemes i demandes’. És per això que ‘serem l’altaveu de
les Terres de l’Ebre i no demanarem permís a ningú per defensar-les’. El
candidat ha recordat que els problemes i les necessitats del territori són
‘antiquíssims’ i les agressions de l’Estat, ‘constants’; d’aquí que calgui
demostrar ‘amb força que les Terres de l’Ebre estem molt vives’. ‘Anirem a
Madrid a defensar les Terres de l’Ebre sense demanar permís’, ha senten-
ciat Aubà. La candidata Carme Navarro ha explicat que per motius perso-
nals s’han produït canvis dels representants ebrencs a les llistes. Així, a la del
Congrés, Enric Adell substituirà Marc Puigdomènech, i a la del Senat, Joana
Brull substituirà Mayte Puell. Els candidats ebrencs es mantenen en el
mateix lloc que l’anterior convocatòria. Al Congrés van Carme Navarro (3),
Anna Chillida com a JERC (5), Muntsa Cabetas (6), Enric Adell (suplent 4)
i Cinta Agné (suplent 5). Pel que fa al Senat, Aubà encapçalarà la llista i
tindrà com a suplents Joana Brull i Joan Juncà. Navarro ha explicat que es
presenten a les eleccions espanyoles perquè ‘tenim l’obligació i el deure de
presentar-nos a qualsevol espai que ens permeti defensar les Terres de
l’Ebre i la gent del nostre país’. La candidata ha fet una crida per tenir prou
força a les Corts espanyoles. ‘Defensarem les Terres de l’Ebre i el nostre país
per damunt de tot i no demanarem permís a ningú, perquè els ciutadans
es mereixen una veu valenta que posi com a prioritari les necessitats del
nostre territori i la nostra gent’, ha afirmat. El senador Aubà, en el seu
balanç de legislatura, ha enumerat les següents iniciatives: la Proposició no
de Llei conjunta amb DiL sobre la revisió dels cabals del Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre, la demanda de creació d’una subcomissió d’investiga-
ció sobre el projecte Castor i el registre de 6 preguntes sobre els seus cos-
tos, així com les 4 preguntes i la moció sobre la Comissió de Seguiment del
Pla de Restitució Territorial, la finalització de totes les seves obres i les actua-
cions pendents de descontaminació de l’embassament de Flix i del Pla de
Restitució. Pel que fa a infraestructures, ha destacat la moció que demana-
va de manera immediata i amb caràcter provisional la gratuïtat dels peat-
ges de l’autopista AP-7 entre Ulldecona/Vinaròs i l’Hospitalet de l’Infant, i
les 7 preguntes sobre l’execució de les variants de Gandesa, Corbera d’Ebre
i Riudecols, a més de les 3 preguntes sobre les obres de millora del ferm de
l’N-420 entre Móra d’Ebre i Marçà. En aquest mateix àmbit, Aubà ha
recordat que van presentar 6 preguntes sobre l’estat del pas a nivell de
Móra la Nova i el problema de la retirada del cablejat de la megafonia, a
més d’una moció que instava a executar el projecte de pas inferior de l’N-
420. També va ser important la Proposició no de Llei d’ERC exigint la impli-
cació del Govern espanyol en els processos de diàleg entre Ercros i els sin-
dicats per impedir el tancament de la planta. Per últim, Aubà ha fet referèn-
cia a la moció que va presentar al Senat sobre l’adequació del valor cadas-
tral de les construccions rústiques i en la que es demanava elaborar una
ponència específica de valoració d’immobles rústics per als usos agrícoles
vinculada al rendiment de les construccions. I que s’apliquessin uns coefi-
cients reductors.

Aubà: ‘Serem l’altaveu de les Terres de l’Ebre i no 
demanarem permís a ningú per defensar-les’

ESQUERRA FA BALANÇ DE LES INICIATIVES PRESENTADES

Editorial
Cap de setmana de Llibres i de Consulta

Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, inaugurarà avui divendres a les 20 hores la novena edició de Litterarum, Fira d’Espectacles Literaris i la tretzena
edició de la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d’Ebre. Ho farà a la Carpa de la Fira en un acte en el qual també intervindran l’alcalde, Joan Piñol; la regidora de Cultura, Montse
Pineda, que enguany s’estrena com a directora de la Fira del Llibre Ebrenc, i el director de Litterarum, Albert Pujol. Més tard, a les 22 hores, a La Llanterna Teatre tindrà lloc el
doble espectacle inaugural de Litterarum amb la representació de les obres Cos i Visitacions. Per tant, Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc converteixen Móra d’Ebre durant un
cap de setmana en l’epicentre cultural català. D’altra banda, és el cap de setmana de la Consulta de Tortosa, concretament demà dissabte quan les tortosines i els tortosins deci-
diran el futur del monument a la Batalla de l’Ebre. Un tema que ha obert un debat no exempt de polèmica i que aviat tindrà una resposta, tot i que hi ha qui pensa que el resul-
tat de la consulta, sigui quin sigui, deixarà el problema sense resoldre, fins que no sigui retirat definitivament. Per tant, el debat seguirà. 

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

L’Ajuntament de la Ra ̀pita ha adjudicat el contracte de finalització de les
obres de l’Auditori Municipal, amb la qual cosa es reemprendran en breu els
treballs que han de permetre acabar un projecte emblemàtic per a la població.
L’obra ha estat adjudicada per un import total d’1.610.277,08 euros (IVA in-
clòs) a l’empresa Edifisa Enter S.L. , amb un termini d’execució de nou mesos,
un cop formalitzat el contracte. Paral·lelament, l’Ajuntament treballa per
avançar en el procés d’adjudicació que ha de permetre completar l’auditori
amb els equipaments oportuns. Amb l’adjudicació, el Govern municipal tira
endavant un dels compromisos del mandat, per tal que La Ràpita disposi d’un
equipament de primer ordre que ha de tenir principalment usos culturals.

La Ra ̀pita adjudica el contracte de finalització
de les obres de construcció de l’Auditori

El Parc Natural dels Ports compleix 15 anys des que va ser declarat el 21 de
juny de 2001. Per celebrar-ho, el Departament de Territori i Sostenibilitat or-
ganitza un seguit d’actes festius, que s’allargaran fins el juny de 2017, a cadas-
cun dels nou pobles que integren el Parc: Tortosa, Roquetes, Alfara de Carles,
Paüls, La Sénia, Mas de Barberans, Arnes, Prat de Compte i Horta de Sant Jo-
an.

El Parc Natural dels Ports celebra 15 anys
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L’Associació Tortosins Pel Monument naix amb la voluntat de defensar lo
Monument Commemoratiu de la Batalla de l’Ebre davant d’aquelles veus
què, venint de fóra la gran majoria, polititzen el nostre patrimoni artístic, cul-
tural i històric. La nostra associació és apolítica i totalment transversal, com
així demostra una Junta Directiva que recull diverses sensibilitats polítiques. 

Com demostra la crònica de La Vanguardia sobre la inauguració del
Monument  l’any 1.966 aquest, fou construït en honor a tots els combatents
que varen immolar la seua vida en tan cruenta batalla, independentment del
bàndol pel que van lluitar. Ho explicava l’autor Lluís María Saumells als seus
diaris personals i ho ha explicat en diverses ocasions Victor Esquerrè, cap de
muntatge de l’obra de Saumells: els símbols franquistes (que van ser retirats
durant l’etapa democràtica) van ser afegits a posteriori, un cop finalitzada
l’obra, però mai van estar projectats als plànols originals. 

Avui en dia però, ja no conserva cap element propi d’aquella etapa. L’àguila
a la que sovint és fa menció no és pas una àguila de Sant Joan (utilitzada pel
règim) i el soldat no té bàndol, en paraules del propi autor, es tracta “d’un
supervivent de la batalla que alça un estel al cel per què mai més hi hagi una
guerra civil”. Per tant, no podem parlar d’una escultura franquista com ens
volen fer creure uns pocs. Aquest, és un monument als caiguts a la Batalla
de l’Ebre, d’ambdós bàndols.

La nostra associació considera que els tortosins són prou intel·ligents i
madurs per votar amb el cap i amb el cor allò que és millor per la ciutat. No
podem acceptar xantatges ni lliçons de superioritat moral per part de la resta
de Catalunya. Per això, hem defensat l’autonomia local i hem apostat per les
campanyes informatives a peu de carrer, escoltant als tortosins i tortosines
que surten tots els dies a treballar, a fer la compra, a passejar...

Evidentment el monument necessita ser contextualitzat i reinterpretat com
passa amb totes les coses a mesura que avança el temps (pensem amb la
paga extra de juliol), per això, hem aconseguit els noms de tots els comba-
tents que van morir a la batalla de l’Ebre i volem que s’instal·li un memorial
com el que podem trobar a la gran majoria de països. Però també apostem
per reconvertir el Museu de Tortosa en un Museu a la Batalla de l’Ebre com
el que ja disposen molts pobles de les nostres terres. És la de Tortosa una de
les batalles més importants de la Guerra Civil i aquest museu seria la com-
plementació perfecta pel Monument. 

L’obra del reconegut internacionalment i premi Sant Jordi, Lluís María
Saumells, pot ser alhora una gran eina didàctica. Perquè per fer memòria, no
cal esborrar la història.

‘LO MONUMENT, 
HISTÒRIA DE TORTOSA’

Associació Tortosins pel monument

El 21 de juny de 1966, durant la inauguració del monument franquista del riu, el
governador civil de Tarragona es dirigia al dictador Franco i deia: “por fin, ha llegado
la anhelada hora de preparar nuestro tributo de admiración, de fe y de lealtad en esta
ciudad”. Avui, gairebé 50 anys després, tots i totes hem de de dir ben clar que, per fi,
ha arribat l'hora d'alliberar-nos dels símbols franquistes que encara hi ha als nostres
pobles i ciutats. I ho hem de fer sense excuses, per dignitat.
Des de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ja fa temps que
treballem i lluitem amb aquest objectiu. De fet, la Comissió va néixer l'any 2009 i, des
de llavors, han estat diverses les accions que s'han dut a terme per a retirar el fran-
quisme dels nostres carrers, les nostres places i el nostre riu.
Ara fa un any, van començar a sonar campanes al voltant de la possible convocatòria
d'una consulta ciutadana sobre el monument del riu, que de seguida vam interpretar
com un insult absolut a tots els valors democràtics. Tot i que pensàvem que un des-
propòsit d'aquestes dimensions mai rebria el suport d'aquells que es defineixen com
a demòcrates i malgrat també els nostres esforços perquè l'Ajuntament de Tortosa fos
valent i fes els deures d'una vegada per totes (sense passar la responsabilitat a la ciu-
tadania), la consulta s'ha convertit en una realitat.
Per part nostra, ho hem repetit mil vegades i ho tornarem a repetir les que faci falta:
la consulta sobre el futur del monument que tindrà lloc aquest dissabte no s'hagués
hagut de convocar mai. Un monument d'exaltació franquista, que lloa la barbàrie
d'una dictadura que va suposar greus vulneracions dels drets humans i de les lliber-
tats, no mereix cap consulta. Evidentment que no.
El monument s'ha de retirar de l'espai públic en compliment de la Llei de Memòria
Històrica i per dignitat democràtica. Així ho creiem no només des de la Comissió sinó
també des d'institucions públiques a nivell de país, com el Síndic de Greuges i el
Parlament de Catalunya; entitats de la societat civil, com l'Assemblea Nacional
Catalana, Òmnium i els sindicats; el món artístic i cultural... De fet, sembla que tot-
hom té clar que no tot és consultable. Menys l'Ajuntament de Tortosa, clar.
Malgrat tot, el dia 28 els veïns i veïnes de Tortosa (i els seus pobles) estan cridats a
participar en una consulta que banalitza el franquisme i que, per si això fos poc, resul-
ta enganyosa i està clarament plantejada perquè el monument es mantingui al mig
del riu. I així tenim ja una triple vergonya: la vergonya monumental de tenir l'home-
natge franquista més gran de Catalunya clavat al mig del nostre riu, però també una
vergonya de consulta i una vergonya de pregunta.
Personalment, hauré de patir encara una vergonya més. Perquè aquest dissabte -
encara que sigui amb el nas tapat- aniré a posar una butlleta dins d'una urna, amb
una creu ben ferma sobre l'opció de la retirada i museïtzació. Ningú podrà dir que no
he fet tot allò que ha estat possible per retirar aquesta monstruositat del centre de la
ciutat i, qui sap? Potser la societat tortosina demostra la maduresa que ha demostrat
en altres ocasions i, entre tots i totes, acabem amb aquest malson.
Si és així i, afortunadament, guanya l'opció per la retirada i museïtzació del monu-
ment, des de la Comissió, ens comprometem a seguir al peu del canó perquè
l'Ajuntament compleixi el seu compromís i la retirada es faci efectiva més prompte que
tard. I, evidentment, seguirem insistint també en la urgència de retirar tots i cadascun
dels símbols franquistes que encara queden a la ciutat, fins que no en quedi ni un.
Ara bé, si malauradament aquest dissabte guanya l'opció de mantenir-lo i reinterpre-
tar-lo que -sigui dit de passada- ningú sap exactament què vol dir, evidentment també
seguirem al peu del canó. Perquè volem el monument franquista més gran de
Catalunya fora del nostre riu!
I que ningú vingui a dir-nos que és un monument en record als caiguts dels dos bàn-
dols durant la Gerra Civil. És un monument d'exaltació del règim, dedicat “al Caudillo
de la Cruzada y a los veinticinco años de paz”. Des de la seua concepció i passant per
cadascun dels elements que el conformen – tant els que van ser retirats com els que
encara queden- el monument ha representat i representa un homenatge a la dicta-
dura franquista, una dictadura cruenta i assassina que va costar la vida a desenes de
milers de persones. Ni la història es pot reinterpretar, ni un monument es pot conver-
tir en una cosa que no és, així, d'un dia per a l'altre.
Arriba també a les nostres orelles que retirar el monument, a dia d'avui, no és una
prioritat. I jo em pregunto... 40 anys després de la mort del dictador, encara no és una
prioritat retirar de la via pública els monuments que li reten homenatge? De la matei-
xa manera que l'Ajuntament de Tortosa s'ha afanyat a revocar el nomenament a
Franco com a alcalde honorari i perpetu de la ciutat, amb una moció que es debatrà
un parell de setmanes després que es fes públic, s'ha de retirar el monument i s'ha de
fer ja, sense més dilacions i sense fer-nos passar més vergonya.
El cost econòmic de la retirada no ha de ser un impediment, si hi ha voluntat política
per fer-ho. Sigui quina sigui l'administració que se'n faci càrrec (que no té perquè ser
l'Ajuntament), la ciutadania de Tortosa s'ho mereix. Tot preu és poc per tal de recu-
perar la dignitat de la ciutat. D'altra banda, deixar el monument al mig del riu té un
cost molt important que es trasllada en la qualitat democràtica i en la imatge que vol
projectar una ciutat del segle XXI.
Ja fa dies que sento una frase que crec que és molt il·lustrativa: si el riu és vida, el
monument és mort. Què preferim?

‘PER DIGNITAT, RETIRADA
I MUSEÏTZACIÓ’

Debat sobre el
monument

Fa tres anys, amb la creació de la ‘Comissió per la retirada de la simbologia franquis-
ta de Tortosa’, el debat va revifar. I sobre la taula s’han platejat propostes plenes de
matisos: des dels qui en demanen la retirada (com la mateixa Comissió), fins als que
defensen transformar-lo amb un monument dedicat a la pau, o els que opten per
mantenir-lo com a testimoni d’un període clau per entendre la història de la ciutat i el
seu territori. El debat fa anys que existeix. Ara, fins i tot, al Parlament i arreu del país,
per on també s’ha efectuat. Més Ebre, en plena efervescència del debat per la con-
sulta de demà, transmet avui les opinions de la Comissió per la retirada de simbols
franquistes i de l’Associació Tortosins pel monument.

Comissió per la retirada de simbols franquistes
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L'Ajuntament de Tortosa activa un operatiu de mobilitat amb
motiu de l'inici de les obres de reforma del pont de l'Estat
Obligaran a restringir-hi la circulació de vehicles durant els propers 10 mesos. Serà de sentit únic direcció Ferreries

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat aquest
dimarts el dispositiu de
mobilitat que ha activat
amb motiu de l'imminent
inici de les obres de refor-
ma integral del pont de
l'Estat, que obligaran a res-
tringir-hi la circulació de
vehicles durant els propers
10 mesos. Per tal de
garantir al màxim la mobi-
litat i evitar embussos, la
circulació pel pont de
l'Estat serà de sentit únic
per als vehicles en direcció
de Tortosa-centre cap a
Ferreries. 
Per als que facin el sentit
contrari, en direcció
Tortosa-centre, hauran de
fer-ho necessàriament pel
pont del Mil·lenari. Per als
vianants no es preveu cap
afectació. Els busos de la
línia 1 (Tortosa-Jesús-

Roquetes) s'adaptaran al
mateix circuit tot mante-
nint les mateixes parades
actuals. 
Els vehicles d'emergències
tindran un dispositiu que
els permetrà regular els
semàfors per poder accedir
pel pont de l'Estat en cas
d'urgència. Les obres de
reforma del pont
començaran el proper
dimecres 1 de juny, mentre
que la reordenació del
trànsit s'iniciarà el dilluns
següent 6 de juny.
Durant la fase inicial de les
obres, la Policia Local regu-
larà el trànsit en els punts
més conflictius. El carrer
Pintor Gimeno, plaça
Paiolet i plaça Agustí
Querol tindran afectacions
durant l'execució de l'obra
que s'advertiran en funció
de les necessitats.

L'alcalde, Ferran Bel,
acompanyat de la regidora
de Mobilitat, Meritxell
Roigé, i de l'inspector en
cap de la Policia Local,
Jesús Fernández (imatge
de la foto), ha demanat la
col·laboració de veïns i
comerciants, als represen-

tants dels quals està infor-
mant personalment dels
detalls d'aquesta actuació i
de les seves conseqüències
per a la mobilitat.
Consulta
D’altra banda, l’alcalde
Ferran Bel va manifestar
que ell i cinc dels vuit regi-

dors de CiU al consistori
votaran pel manteniment i
reinterpretació del monu-
ment i que dos votaran per
la retirada i museïtzació. En
qualsevol cas, Bel va aclarir
que el treball estarà per fer
el que els resultats de la
consulta decideixen.

EN UN MINUT

*SEGONS EL PSC TORTO-
SA: “ara farà un any de les
eleccions municipals, i per
tant un any de govern de
CiU, suposadament en
minoria però amb el suport
dels Republicans. I a més fa
una setmana que els
Republicans han entrat ja a
formar part del govern,
donant per tant la majoria a
les dretes. Per això el grup
municipal socialista ha pre-
sentat la valoració d’aquest
mandat de Convergència i
Unió i dels Republicans, en
el que podríem definir com
el govern de del NO, NO i
NO: perquè NO treballa,
NO escolta i NO compleix.
Com a Catalunya, estem
davant d’un govern conti-
nuista, resignat i desobe-
dient.
* LA CAMBRA DE
COMERÇ DE TORTOSA, ja
ha posat en marxa tot l’o-
peratiu organitzatiu, per la
tercera edició de la ruta de
tapes. La normativa serà
similar a la de les passades
edicions, mantenint el
mateix preu dels 2’50€ per
tapa + beguda, i amb les
mateixes àrees: zona tem-
ple, zona centre, zona
Remolins i zona Ferreries.
La ruta de tapes tortosina
que organitza tindrà lloc del
6 a 23 d’octubre de 2016.
*EL PROPER 1 DE JULIOL
entren en servei les noves
tarifes i itineraris de les línes
2 i 3 del transport públic
urbà de Tortosa. Entre les
principals novetats hi ha
una important reducció del
preu del bitllet en totes les
categories, de fins a un 46
per cent en el cas dels jubi-
lats i majors de 65 anys
amb menys ingressos. Així,
el bitllet senzill passa de
costar 1,45 euros a 1 euro
(-31%), la targeta multi-
viatge recarregable valdrà
8,50 euros en comptes dels
11,35 euros actuals (-
25%), els estudiants paga-
ran 0,75 euros per viatge
(abans 0,60), mentre que
els jubilats i majors de 65
anys tindran un descompte
de fins al 46% en funció
dels ingressos.

*ARRIBA UN MES DE
JUNY PLE D'ACTIVITATS
AL NUCLI ANTIC DE TOR-
TOSA amb la posada en
marxa de la 6a Campanya
de Dinamització Comercial
Xarxa de Barris amb
Projecte - "Barris Antics,
molt per descobrir, molt per
oferir".

Més
notícies

En la línia del que estan
fent altres ajuntaments de
les comarques de l'Ebre i
del Camp de Tarragona,
l'Ajuntament de Tortosa
ha acordat aquest dijous,
en sessió plenària i per
unanimitat de tots els
membres, revocar el
nomenament com a alcal-
de honorari i perpetu al
dictador Francisco Franco

que aquest i la major part
de consistoris de la demar-
cació van atorgar-li el 31
de març de 1964. Segons
nota de l’Ajuntament, l'a-
cord s'ha adoptat atenent
al fet que "la conducta del
General Franco, tant ante-
rior com posterior a l'a-
cord, són motius més que
suficients per a la revoca-
ció proposada, i a més,

mereixedora de la revoca-
ció d'un reconeixement
com el que en el seu dia es
va acordar, impropi d'una
institució com la munici-
pal, democràtica per natu-
ralesa". Finalitzat el Ple,
que va durar escassos
minuts i en el qual no va
intervenir cap dels porta-
veus municipals, l'alcalde
va reiretar que aquest

acord no s'ha adoptat
abans perquè "ningú en
tenia coneixement, ni
alcaldes ni regidors ante-
riors. Es tracta d'un oblit
que segurament és el
millor antídot".
Altres ajuntaments també
han posat la màquinària
en marxa per a pendre la
mateixa decisió. Es el cas
de Flix o Móra d’Ebre  on

l’alcalde, Joan Piñol, ha
impulsat un acord de revo-
cació del nomenament de
Francisco Franco  com a
"alcalde honorari perpe-
tu" de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre. Piñol desitja
pactar amb la resta de
grups polítics de l'actual
consistori l'aprovació de
l'acord de revocació i una
declaració institucional.

Tortosa revoca per unanimitat el títol d'alcalde honorari i 
perpetu al dictador Francisco Franco

En la línia que estan fent altres ajuntaments del territori

La inversió prevista per la Generalitat en els pressupostos de 2016 a les Terres de
l'Ebre ascendeix als 26,26 milions d'euros –un 4% del total de Catalunya-. Tal com
informa ACN, una xifra superior als 17,25 milions d'euros inicialment aprovats el
passat 2015 que, posteriorment, el Govern va elevar fins els 24,5 incloent partides
com el regadiu de la Terra Alta, el manteniment de la navegabilitat o els tractaments
contra insectes. Bona part de les principals actuacions incloses en l'annex d'"inver-
sions reals" territorialitzat d'aquest 2016 ja figuraven, precisament, en els comptes
de l'anterior exercici: es tracta de la construcció de l'edifici de les delegacions de la
Generalitat al nucli antic de Tortosa, amb 5,83 milions d'euros; la construcció del
nou CAP d'Amposta, amb 2,48 milions d'euros, o la construcció també del CAP de
Roquetes i la base comarcal del Servei d'Emergències Mèdiques, 2 milions d'euros.
Addicionalment, el Govern ha previst destinar 2,51 milions a la constitució del cens
emfitèutic –una fórmula de pagament ajornada que no es comptabilitza com a
deute convencional- de l'edifici de l'Hospital de Móra d'Ebre (imatge de la foto), així
com 747.000 euros per a les obres de la segona fase de l'ampliació d'aquest centre.

La Generalitat preveu inversions de 26,26 MEUR 
a les Terres de l'Ebre en els pressupostos de 2016

L'edifici de les delegacions, els CAP d'Amposta i Roquetes o el deute per l'Hospital de Móra d'Ebre, tornen a endur-se les partides més grans
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EN UN MINUT

*L'ASSOCIACIÓ ENGRES-
CATS DE LES TERRES DE
L'EBRE ha estat recone-
guda amb el Premi
Amposta 2015, que s’ha
lliurat aquest dissabte en
un acte al saló de plens
de l’Ajuntament de la
capital del Montsià. El
grup de música
Piròmbodas, que l’any
passat va celebrar 50
anys, ha rebut una men-
ció especial per haver
portat el nom d’Amposta
arreu de la geografia.
Els mitjans de comunica-
ció amb presència a
Amposta han decidit
entregar aquest guardó a
les engrescades, que ges-
tionen des de l'any passat
de la gossera municipal
d'Amposta, en reconei-
xement de la seva tasca
de protecció dels gossos. 

Més
notícies

L'Ajuntament d'Amposta
ha signat aquest dimecres
els convenis amb Càritas,
Siloé i Creu Roja, a través
dels quals el consistori fa
l'aportació anual a aquestes
associacions sense ànim de
lucre encarregades d'aten-
dre les 446 famílies deriva-
des de l'àrea de serveis
socials amb aliments i pro-
ductes bàsics. Les aporta-
cions de les tres entitats
sumen un total de 52.000
euros. En concret, a Creu

Roja se li ha fet una aporta-
ció de 27.000 euros,
17.000 euros són per a
Càritas i 8.000 euros per a
Siloé. "És una aportació
necessària perquè aquestes
entitats puguin dur a terme
la seva activitat, imprescin-
dible en les circumstàncies
actuals", ha assenyalat l'al-
calde d'Amposta, Adam
Tomàs, tot agraint-los-hi la
tasca desenvolupada. Per la
seva banda, la regidora de
Sanitat i Serveis Socials,

Susanna Sancho, ha expli-
cat que l'aportació es calcu-
la de forma proporcional a
les famílies que atenen
cadascuna de les entitats.
Així, Creu Roja n'atén fins a
232, Càritas, 183 i Siloé,
31. "A més a més, Creu
Roja rep 10.000 euros addi-
cionals perquè és l'entitat
encarregada de fer totes les
tasques de prevenció en les
diferents activitats esporti-
ves, culturals i socials que hi
ha al municipi".

Dimecres es van presentar les cinquenes Jornades
Gastronòmiques del llagostí, que se celebraran a
Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja des d’aquesta setma-
na i fins el 26 de juny. L’acte es va fer al  Club Nàutic,
al Passeig Marítim de Les Cases.
Entre els menús que han preparat els restauradors es
pot trobar: saltejat de llagostins i shiitake, canelons de
llagostins, arrossos amb llagostins, broquetes de llagos-
tins, crema de llagostins, arrebossats amb mel i coco…

Càritas, Siloé i Creu Roja signen els
convenis amb l'Ajuntament d'Amposta

Jornades Gastronòmiques
del Llagostí a Alcanar, les
Cases i Alcanar Platja

Fins a 446 famílies reben ajuda bàsica d'aquestes tres associacions Des d’ahir dijous fins el 26 de juny
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Més de mig centenar d’establiments
de la Ràpita participen enguany 

a la Ruta del Tast

Amb tapes, dolços i còctels

El President de la Cambra
de Comerç de Tortosa,.
Jose Maria Chavarria, ha
intervingut aquest dime-
cres, a la reunió de la
Taula Estratègica
Catalana del Corredor
Mediterrani celebrada al
Palau de Pedralbes de
Barcelona. Chavarria ha
destacat que a les Terres
de l’Ebre tenim un dèficit
d’infraestructures acu-
mulat en dècades que
incideix greu i negativa-
ment en la nostra econo-
mia i impedeix atreure
noves inversions. Malgrat generar energia nuclear amb 4 reactors al territori, no
tenim un cost energètic discriminat, en sentit positiu. També ha volgut remarcar les
mancances amb un ineficient transport de mercaderies viàries i ferroviàries, i en els
accessos al port de La Ràpita. En quant a la carretera N-340, que transcorre per
tota la costa mediterrània espanyola des de Puerto Real a Cádiz, fins la Jonquera a
Girona, amb un volum de trànsit per les Terres de L’Ebre de més de 16.000 vehi-
cles diaris dels que, més de 5.000, són de gran tonatge fan que aquesta via sigui
de les més perilloses de tot l’Estat, sent moltes les persones que malauradament
han perdut la vida en aquest vial d’un sol carril. Per solucionar el problema de con-
gestió es va planificar i es va construir la autovia A-7 en pràcticament tot el corre-
dor mediterrani, però, al tram de l’Ebre, concretament entre el Coll de Balaguer a
la Província Tarragona i La Jana,  a la província de Castelló, malgrat estar planifica-
da no hi ha cap previsió econòmica ni d’inici d’obres. Al maig del 2006, ara fa 10
anys, es va establir un acord  entre tots els municipis del Baix Ebre i Montsià, sobre
el traçat de la futura via ràpida, A-7. Tot i el temps transcorregut, la construcció del
tram de l’autovia A-7, entre Hospitalet de l’Infant i La Jana, encara no se’n sap res.
Chavarria ha remarcat que “des de La Cambra de Tortosa, fins que no es posi en
marxa el desdoblament de la N-340 en forma d’autovia A-7, exigirem, la gratuïtat
de l’autopista AP-7 des d’Ulldecona fins l’Hospitalet de l’Infant per a tots els vehi-
cles d’una manera immediata, així com la dotació de partida pressupostària sufi-
cient per a l’inici de les obres de la A-7 entre la Jana i l’Hospitalet de l’Infant. Així
mateix demanem una política discriminatòria en positiu per fer un reequilibri terri-
torial a nivell d’infraestructures en general per a les Terres de l’Ebre”.

El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà a partir d’aquest diumenge pas-
sat, dia 22 de maig, el servei d’autobús que connecta les Terres de l’Ebre i Barcelona.
La línia oferirà una expedició més d’anada i una altra de tornada els diumenges que
facilitarà els desplaçaments entre els municipis del Baix Ebre i del Montsià amb la capi-
tal catalana. 
El nou servei sortirà d’Alcanar a les 13 hores, de les Cases d’Alcanar a les 13.05 hores,
de Sant Carles de la Ràpita a les 13.20 hores, d’Amposta a les 13.40 hores, de Tortosa
a les 13.50 hores, i de l’Aldea a les 13.55 hores per arribar a Barcelona a les 16 hores.
De tornada, l’autobús sortirà de Barcelona a les 16.30 hores per arribar a l’Aldea a les
18.35 hores, a Tortosa a les 18.45 hores, a Amposta a les 18.55 hores, a Sant Carles
de la Ràpita a les 19 hores, a les Cases d’Alcanar a les 19.15 hores i, finalment, a
Alcanar a les 19.25 hores.

Anticipar la sortida

Aquests horaris d’anada i tornada s’harmonitzen per a tots els dies de la setmana, de
dilluns a diumenge, inclosos els festius, fet que suposarà els dissabtes avançar 20
minuts la sortida en sentit Barcelona. Aquesta última modificació va entrar en vigor
dissabte passat.

Un total de 54 establiments de la Ra ̀pita participaran enguany a la Ruta del Tast,
que tindrà lloc del 9 al 12 i del 16 al 19 de juny, per tant en dos ocasions de dijous
a diumenge durant el mes vinent. La regidoria de Turisme de l’Ajuntament de la
Ràpita ha presentat aquest dimarts la nodrida oferta que podra ̀ degustar-se en la
ruta, que permetra ̀ fer un recorregut gastronòmic per 33 tapes diferents, presenta-
des per cadascun dels restaurants i bars que hi participen, 8 tipus de dolços, oferts
per pastisseries del municipi, i 13 còctels en els locals especialitzats en aquestes
begudes creatives. Com a complement, l’Estació Nàutica ofereix tres packs de ‘gas-
tro-natura’. L’alcalde de la Ra ̀pita, Josep Caparrós, ha posat l’e ̀mfasi en la capacitat
de creació d’oferta que mostren els establiments rapitencs a l’hora de presentar una
proposta turística i gastronòmica que evidencia unitat: “Com a Ajuntament el nos-
tre objectiu és que aquest dinamisme que mostreu sigui cada vegada me ́s gran i
complementari”, ha dit, tot remarcant que “el fet de posar damunt de la taula la
possibilitat de degustar tapes, dolços i còctels, mitjançant aquesta ruta, permet
crear paquets turístics que, combinats amb l’esforç de l’Estació Nàutica, la capacitat
d’allotjament del municipi i el valor afegit de les activitat turístiques i naturals de
què disposem, ens permet ser capdavanters, conscients que la unió fa la força”, ha
afirmat.

La Cambra de Comerç de Tortosa exigeix
l’A7 i la gratuïtat de l’AP7

Territori i Sostenibilitat reforça el servei de bus
entre les Terres de l'Ebre i Barcelona

Amb una expedició més d’anada i una altra de tornada, els diumenges

A la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani 

La directora dels Serveis
Territorials de Treball,
Afers Socials i Famílies a
les Terres de l’Ebre,
Rosanna Fatsini, ha entre-
gat aquest dimarts la
Medalla Centenària de la
Generalitat a la senyora
Daniela Culsam. Al lliura-
ment, que ha tingut lloc
al domicili de l’homenat-
jada, també hi ha assistit
amics, familiars i repre-
sentants del l’Ajuntament
d’Ulldecona.
Daniela Culsam Huerta va néixer en un poblet de Guadalajara. Explica que de jove
va pertànyer a les dones antifeixistes. Es va casar durant la guerra i el seu home era
funcionari d’aduanes. El van destinat a Tetuan i els seus 5 fills van néixer allí. Més
endavant, es van traslladar a les Canàries, després a Barcelona i finalment la senyo-
ra Culsam va anar a viure amb la seva filla Pilar a Ulldecona. Actualment té 8 néts i
8 besnéts.

Daniela Culsam rep la Medalla Centenària
de la Generalitat de Catalunya

Viu a Ulldecona
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*MÓRA D’EBRE: El 6 de
juny tindrà lloc a l'Arxiu
Comarcal de la Ribera
d'Ebre la Jornada
'Transparència, accés a la
informació pública i bon
govern a l'administració
local'. En aquesta jornada
es pretén fer una aproxi-
mació, des de múltiples
disciplines i visions, a l’im-
pacte i els reptes que
implica la Llei de
Transparència. 
*MÓRA LA NOVA: Totes
les entitats de Móra la
Nova, esportives, socials i
culturals, s’han unit per tal
de realitzar un cap de set-
mana solidari i recaptar
fons per a poder comprar
una cadira hidràulica per a
persones amb alguna dis-
capacitat per a la piscina
municipal d'estiu. La cadi-
ra donarà servei, com a
mínim, als avis de la
residència i centre de dia
de Móra la Nova que van
a la piscina a fer rehabilita-
ció i tenen molts proble-
mes per accedir-hi.

Més
notícies

L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, defensa la reti-
rada de simbologia feixista al coll del Moro i, a la
vegada,  també el manteniment de l'espai histò-
ric perquè estigui dignificat, ja que ara no està en
condicions, i sigui un actiu turístic. L’espai està
malmès pel vandalisme.
L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, va manifestar a
ACN que la història s'ha d'explicar com ha sigut
però s'ha d'evitar que alguns espais siguin
memorials només per a un "bàndol en concret.
Són espais històrics que, ben condicionats, tenen
molts visitants a la Terra Alta. Hem d’aconseguir que el COMEBE faci una inversió a coll de Moro amb
l’objectiu de mantenir viva la memòria però sent un simbol de la pau, dignificant un espai integrat com
un que és històric de les Terres de l’Ebre, no d’un bàndol en concret. Aquí és on es cau en l’error”.

Gandesa defensa la retirada de la simbologia 
feixista a coll de Moro

L’alcalde, Carles Luz, també parla de dignificar l’espai històric com a tal “Canviar la rutina, activar-se per
trobar feina i, en alguns casos, moti-
vació per continuar estudiant”.
Aquests són els principals valors que
han destacat aquest dimecres els
nois i noies de la Ribera que partici-
pen del programa Joves per
l’Ocupació davant la presidenta del
Consell Comarcal, Gemma Carim,
que s’ha trobat amb ells per conèixer de prop la seva experiència i
valorar l’oportunitat que ha representat per a aquests joves de la
comarca formar part del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020. Es tracta
de 15 veïns seleccionats per reincorporar-se al món formatiu i/o labo-
ral amb el suport d’un programa públic com eś Joves per l’Ocupació,
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), el
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

La reinserció laboral i educativa dels joves,
prioritat de les polítiques juvenils 
Programa Garantia Juvenil a la Ribera d’Ebre

El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha presentat
aquest dilluns el projecte
DegusTA Terra Alta. La ini-
ciativa naix arran de la
declaració de Catalunya
Regió Europea de la
Gastronomia 2016, a la
qual s'ha adherit el Consell
Comarcal, per tal de donar
valor a la gastronomia, els
productes i els restaurants
catalans. DegusTA Terra
Alta l'impulsen, a banda
del Consell Comarcal,
l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la Terra
Alta, l’Associació de
Turisme Rural de la Terra
Alta, la Denominació d'ori-
gen protegida (DOP) Oli
de Terra Alta i la denomina-
ció d'origen (DO) dels vins
de la Terra Alta. Els vuit res-
taurants participants són el
restaurant Miravall (Batea);
La Fontcalda, Ginebrals,
Piqué i Sibarites (Gandesa);
Miralles (Horta); Catedral

del Vi (el Pinell), i Nou
Moderno (Vilalba).
Aquests restaurants incor-
poren a les seues cartes,
uns menús gastronòmics
de degustació amb predo-
mini de productes de proxi-
mitat de qualitat cuinats
amb oli de la DOP Oli de

Terra Alta, acompanyats
d'una selecció de vi de la
DO Terra Alta i una degus-
tació d’olis, segons va
explicar M. Rosa Vallestí,
presidenta de l'Associació
d’Empresaris d’Hostaleria
de la Terra Alta. Els menús
aniran variant durant el

que resta d'any per adap-
tar-se als productes de
temporada. l'organització
de DegusTA Terra Alta ha
editat una petita guia de les
jornades amb la descripció
dels menús que ofereixen
els restaurants, amb uns
preus que oscil·len entre els

30 i els 40 euros per
comensal.L'acte de presen-
tació ha estat presidit pel
president comarcal, Carles
Luz, i pel delegat del
Govern i alcalde d'Arnes,
Xavier Pallarés. A la foto,
les autoritats i els partici-
pants a les jornades.

Vuit restaurants terraltins ofereixen 
menús amb producte de proximitat

En el marc de les jornades DegusTA Terra Alta
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* PAULS celebra aquest
diumenge, 29 de maig, a
partir de les 10.30 hores el
Mercat de la Cirera, preludi
de la XIII Festa de la Cirera,
que tindrà lloc els dies 4 i 5
de juny. 
*L’ASSOCIACIÓ DEL
POBLE VELL DE CORBERA
D’EBRE ha denunciat diver-
sos actes vandàlics en el
recinte històric de la pobla-
ció. El cap de setmana van
aparèixer danyades diver-
ses portes dels habitatges
que formen el conjunt
memorial de la Batalla de
l’Ebre.
*ULLDECONA. Dimarts
vinent, presentació de
"Patrimonium", jornades
orientades a explicar els
diferents projectes de difu-
sió, innovació, conservació i
investigació per a la posada
en valor dels diferents
actius patrimonials. També
es presentarà la campanya
de dinamització comercial
"Barris antics, molt per des-
cobrir, molt per oferir", en
el marc de la Llei de Barris. 

Més
notícies

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha justificat el tancament
de línies de P3 el curs vinent. Durant una visita a les Terres de l’Ebre,
Ruiz ha recordat que la baixada del padró ha marcat l’oferta de grups a
partir de setembre, perjudicant especialment Amposta, que perdrà una
línia a l’escola Mestre Agustí Barberà. Segons ebredigital.cat, en una
situació que contrasta a la de l'educació secundària, que sumarà alum-
nes, el departament puntualitza que s'ha volgut evitar l'estigmatització
i tancament de centres. “El que hem fet és ajustar els diferents grups i
la preinscripció ha confirmat que encara ens sobren places”, ha assegu-
rat la consellera. Ruiz ha remarcat que la ràtio mitjana a les aules ebrenques se situa en 21. Precisament,
representants del professorat a les Terres de l’Ebre han lliurat en mà a Ruiz les reivindicacions, en la línia
d’evitar la supressió de línies i reduir el nombre d’alumnes a les aules. També li han donat un dels darrers
documents de les AMPES d’Amposta. Aquestes es van manifestar dijous passat a Amposta, de forma mul-
titudinària, contra l’eliminació d’una classe de P3 el curs que ve: “pensem que és injust, que l’escola no
s’ho mereix”. La comunitat educativa continua anant a una en la defensa de l’ensenyament públic i l’a-
posta per mantenir les 10 línies actuals i rebaixar la ràtio d’alumnes per aula.

La consellera d’Ensenyament justifica 
la supressió d’una línia de P3 a Amposta

Decisió polèmica i que va comportar una gran manifestació: “l’escola no s’ho mereix això”
L’Institut Català de la Salut (ICS) recupera la figura del gerent territo-
rial a les Terres de l’Ebre amb el nomenament de Carlos Tobar, des-
prés de cinc anys de gerència compartida amb Camp de Tarragona.
La Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’ICS, reunida
en sessió ordinària i presidida per David Elvira, ha acordat el seu
nomenament com a nou gerent de l’ICS Terres de l’Ebre.
En la mateixa sessió, la Comissió Executiva també ha aprovat el
nomenament d’Ángel Jover com a nou director d’atenció primària
Costa de Ponent, de la Gerència Territorial Metropolitana Sud.
També ha deixat sense efecte el nomenament de Xavier Bayona,
l’anterior director de l’ICS Costa de Ponent. La Comissió Executiva
vol agrair a Xavier Bayona la dedicació i el compromís amb la institu-
ció durant tot aquest temps. Carlos Tobar, des de desembre de 2012
i fins a l’actualitat, ha gestionat la Clínica Terres de Ponent del grup
Divina Pastora-Aliança, on ha arribat a aconseguir el 1r Premi Kaizen
Lean d’Excel·lència i dos premis TOP 20 en la seva categoria (anys
2014 i 2015).  

Carlos Tobar, nou gerent 
de l’ICS Terres de l’Ebre
Es recupera la figura del gerent territorial

La flota catalana de pesca
d’encerclament de tonyi-
na roja va salpar aquest
dimecres del port de
l’Ametlla de Mar cap al
calador de les Illes Balears
per iniciar la campanya. La
Frau Dos i Tío Gel Segon,
del Grup Balfegó, pesca-
ran conjuntament amb
dues embarcacions més
de l’Ametlla de Mar,
Leonardo Brull Segon i
Gepus, i set de nacionali-
tat francesa. La quota per
enguany és de 1.500
tones, que es traslladaran
a les granges d’aqüicultu-
ra que el grup empresarial
té a la costa del litoral
tarragoní. El Grup Balfegó,
en aquest sentit, recorda
que aquesta quota
segueix sent un 40% infe-
rior a l’existent l’any 2006,
quan va entrar en vigor el
pla de recuperació de la
tonyina roja.
Concretament, la

Comissió Internacional per
la Conservació de la tonyi-
na atlàntica (ICCAT), l’or-
ganisme internacional que
gestiona aquesta pesca,
ha establert per enguany
una quota de tonyina roja
de 19.226 tones.
D'altra banda, l'empresa
ha anat dotant-se d'eines
que li han permès reduir
temps de pesca, costos

operatius i augmentar l'e-
coeficiència de les seves
operacions, entre les quals
destaquen sistemes
informàtics de comunica-
ció de les captures en
temps real i de mesura-
ment per establir el pes de
les captures, que agilitzen
tots els processos de
transferència i comptabi-
lització.

Balfegó inicia la campanya de
pesca de tonyina roja

Amb un límit de 1.500 tones A l’Aldea, aquest cap de
setmana tindran lloc  la  I
Fira gastronòmica, la I Festa
de la  Plantada i la XIX
Diada de l’Arròs Col i
Fesols. Míriam Ferrando
regidora de Turisme mani-
festava que “L’Aldea creix
però no en quantitat, sinó
en qualitat.... ens creix l’au-
toestima, valorem els nos-
tres recursos, som cons-
cients de la sort que tenim
de viure on vivim: som l’en-
trada del nostre Delta,
envoltats d’horta, amb una
situació estratègica històri-
ca que ens ha permès gaudir de les nostres torres de
guaita... en fí.. ens creix la nostra identitat. Arran d’a-
questa situació neix la I Fira Gastronòmica emmarcada
dins del context de la IX Diada de l’Arròs, Col i Fesols,
fet que coincideix amb la Primera Festa de la Plantada
al nostre poble. Gastronomia, producte de qualitat del
nostre territori i horta aldeana, una festa que d’una
manera o altra representarà a molts dels aldeans i alde-
anes. M’agradaria destacar la confluència de producte
local, producte de les Terres de l’Ebre, gastronomia i
horta en un sol esdeveniment, i també les diferents
actuacions de rock, i Dj’s locals, maridatges, degusta-
cions i demostracions que estem segurs faran que
aquest cap de setmana l’Aldea sigui dels pobles mes
visitats a les Terres de l’Ebre”.

Festa Gastronòmica, de la Plantada i

Diada de l’Arròs, Col i Fesols

A l’Aldea, aquest cap de setmana
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L’Acadèmia de Gastronomia de
Tarragona va premiar a l’Ostra de
l’Ampolla com a Millor Producte
del Mar, en reconeixement a la
qualitat del producte i a la tasca
que s’ha dut al llarg de molts anys
des de l’Ajuntament de l’Ampolla i
des del Patronat de Turisme per tal
de promocionar aquest producte.
També va premiar com a finalista al
Millor Restaurant Visitat, al restau-
rant Casa Montero –Club Nàutic
de l’Ampolla (imatge de la foto).

L'ostra de l'Ampolla,
Premi millor 

producte del Mar

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprova destinar
95.805 euros a la millora de camins municipals

Els beneficiaris d'aquesta subvenció directa són els ajuntaments de Tortosa, Roquetes, Deltebre, el Perelló i l'Ampolla i l'EMD de Jesús

El Consell Comarcal del
Baix Ebre destinarà
enguany 95.805 euros a la
millora de camins munici-
pals de la comarca. El ple
de la Corporació ha apro-
vat en la sessió ordinària
de maig un conveni que
permetrà a cinc municipis i
una EMD arranjar les vies
locals en més mal estat. Els
beneficiaris d'aquesta sub-
venció directa són els
ajuntaments de Tortosa,
Roquetes, Deltebre, el
Perelló i l'Ampolla i l'EMD
de Jesús. D'altra banda, la
Corporació comarcal ha
aprovat ratificar la sol·lici-
tud del contracte progra-
ma de serveis socials i
altres programes relatius al
benestar social i polítiques
d'igualtat per al període
2016-2019 al
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de

la Generalitat.
El ple ha aprovat la signa-
tura d'un conveni de
col·laboració amb la
Fundació 'La Caixa' per
finançar el projecte Tíquet
Fresc, que permet ampliar
el sistema de cobertura de
necessitats bàsiques d'ali-
mentació de la població
més desafavorida de la
comarca. A través d'a-
quest conveni la fundació
'La Caixa' aportarà
enguany 20.000 euros.
La Corporació també ha
donat el vistiplau a un
acord de col·laboració
amb el centre de dia
l'Onada de l'Aldea per
impulsar el projecte solida-
ri 'Compartint taula' dirigit
a la gent gran de la comar-
ca del Baix Ebre. La cam-
panya “Compartint Taula”
és una iniciativa solidària
de l'empresariat assisten-

cial català que té l'objectiu
d'oferir, a través dels men-
jadors de les residències i
centres de dia adherits,
àpats diaris gratuïts a per-
sones grans amb necessi-
tats socials i econòmiques.
En el cas de l'Aldea s'oferi-
ran cinc àpats diaris a per-
sones derivades des dels
serveis bàsics del Baix
Ebre.
En la mateixa sessió s'ha
ratificat la signatura del
conveni de col·laboració
entre la Diputació de
Tarragona i el Consell
Comarcal per a la realitza-
ció del projecte Pla
d’Ocupació Baix Ebre
2016. Aquest pla permetrà
contractar durant sis
mesos cinc aturats de llar-
ga durada que desenvolu-
paran tasques de manteni-
ment en entorns naturals i
urbans del Baix Ebre. Així

mateix, s'ha aprovat el
nou conveni de col·labora-
ció entre Ensenyament i el
Consell Comarcal per a la
delegació de competèn-
cies pel que fa a la gestió
del servei escolar de trans-

port, del servei escolar de
menjador i altres presta-
cions en matèria d’ensen-
yament. El ple també ha
donat llum verda a les
bases reguladores de la
convocatòria de selecció

d’una persona com a tèc-
nic-informador turístic per
al centre EbreTerra de
Deltebre, i d'una altra com
a tècnic de la borsa d’habi-
tatge del Consell Comarcal
del Baix Ebre.

Els veïns de l'N-340 han
celebrat aquest dissabte
el 39è tall de trànsit com
a protesta per l'elevada
sinistralitat a la via en el
tram de les Terres de
l'Ebre i per reclamar, de
nou, la gratuïtat de l'au-
topista AP-7. 
En aquesta ocasió, han
inaugurat simbòlicament
amb el nom de la ministra
de Foment, Ana Pastor,

una de les 11 rotondes
que el govern espanyol
ha projectat entre Alcanar
i l'Ametlla de Mar com a
mesura per reduir els
accidents. 
Segons ACN, el president
de la Federació
d'Associacions de Veïns
d'Amposta, Llorenç
Navarro, ha explicat que
les rotondes "han desgra-
ciat més" la carretera per-

què "distorsionen el tràn-
sit en lloc de pacificar-lo".
"No dóna solució a res, és
una ridiculesa i significa
llençar els diners", ha
apuntat. 
La concentració, amb un
to festiu i actuacions
musicals de 'Los
Sirgadors' i 'Batukeen',
significa l'inici de la cam-
panya de mobilitzacions
d'estiu, quan hi ha un

volum més gran de trànsit
a la via.

Navarro ha recordat que
l'única solució que con-
templen és la gratuïtat de
l'autopista i que rebutgen
"el model de bonifica-
cions aplicat a Girona i les
rotondes innecessàries",
així com la construcció de
l'autovia, que no seria
una solució immediata.

Els veïns de l'N-340 protesten per la sinistralitat a la via inaugurant una
rotonda amb el nom de la ministra de Foment

Inici de la campanya de mobilitzacions d'estiu

La fiscalia sol·licita 7 anys de presó per a un veí de
la Sénia acusat d’un robatori amb violència en un
domicili d’aquesta població. Segons ACN, l’encau-
sat, juntament amb un jove de 17 anys, va assal-
tar un home en el moment que entrava al garatge
del seu domicili. Amb la intenció d’apropiar-se de
diners i objectes de valor, els lladres van colpejar-
lo li van fer diversos talls amb una navalla. La mare
de la víctima, que en sentir sorolls va baixar cap a
l’aparcament, també va patir contusions. Un veí
va donar l’avís a la policia i, finalment, efectius de
l’ARRO dels Mossos d’Esquadra van detenir els
dos individus a l’interior d’un lavabo de l’habitat-
ge, on s’havien atrinxerat. El judici a finals de juny.

S’enfronta a 7 anys de presó
per un assalt violent 

En un domicili de la Sénia
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CRAC de la setmana:

El 21 d'abril va tindre lloc
la presentació oficial de
l'Abarra, la nova branca
de la unió de comerç rapi-
tenc, que afegeix el sector
de bars de la Ràpita.
L'Abarra neix amb els
objectius de dinamitzar
els bars locals, desesta-
cionalitzar les vendes i
donar suport i assessora-
ment al sector.
El dia 4 de juny al pavelló
de la fira, tindrà lloc la
primera activitat de
l'Abarra amb «La Diada
del Vermut» i el dia 9 de
juliol «La Diada de la
Tellina».
Parlem amb Natàlia
Guart, presidenta del
comerç rapitenc i Josep
Reverter (Pepo), president
de l'Abarra (Associació de
BARs de la Ràpita).

Més Ebre: L'Abarra una
nova associació que ha
entrat a formar part al ja
important teixit associatiu
de la Ràpita.
Natàlia Guart: Sí, és una pro-
posta que jo portava a la
Campanya de la meva can-
didatura. Havia estat parlant
amb alguns propietaris de
bars i em van comentar algu-
nes que altres mancances.

ME: Amb l'Abarra heu
diferenciat jornades i pro-
ductes de les ja conegu-
des activitats gastronòmi-
ques del col·lectiu de
cuina de la Ràpita
Pepo: Des de l'Abarra
creiem que faltava intro-
duir alguns productes de
proximitat com el "rapi-
tenc", que és un producte
de tota la vida a la nostra

població. Volíem donar-li
més força a la ja coneguda
cultura de bars i tapes,
afegint el "vermut". El
repte és intentar que la
gent no només surti en
cap de setmana, sinó ini-
ciar-ho en dijous i perllon-
gar-ho els divendres i els
dissabtes.

ME: Les principals activi-
tats econòmiques de la
Ràpita són el turisme i la
gastronomia, però també
esteu apostant fort pel
comerç. Unir comerç,
turisme, gastronomia per
«La Ràpita s'obre al
món»?
NG: És important per al
turisme donar-li totes les
eines necessàries perquè
els visitants se sentin a
gust a la nostra població, i
apropar totes les activitats,
des del menjar, oci, com-
pres, etc... Tot un ventall
d'avantatges.

ME: «Diada del Vermut»,
per fer un bon rapitenc,
«La Diada de la Tellina»
(coquina, tellina, petxina,
tallarina...), per anar fent
boca... quines altres acti-
vitats teniu programades?
P: Nosaltres creiem que la
Ràpita té un potencial
molt gran turísticament, i
esdeveniments d'un atrac-
tiu turístic com aquests,
que són tan nostres,
donen rellevància i ajuden
al desenvolupament del
sector. Pel que fa a les
activitats, arranquem amb
la diada del vermut el dia
4 de juny a les 12.00 h i
aquesta jornada estarà
amenitzada per un cantar

autor del nostre poble
Fabio Vega (A Quiet
Man). El dia 12 de juny
tindrem "La Festa del
Mar". El 17 de juny tindrà
lloc la "Shopping Night",
on els comerços estaran
oberts fins a les 24 h. Els
dies 8 i 9 juliol i els dies
12,13,19 i 20 d'agost ens
esperen "Les Rebaixes al
Carrer", de les 20.00 h
fins a les 24.00 h, i el dia 9
de juliol, la "Diada de la
Tellina".

Isabel Carrasco

L'Abarra: Associació de BARs de la Ràpita
VOLEM DONAR-LI MÉS FORÇA A LA CULTURA DE BARS I TAPES

D'esquerra a dreta: Pepo Reverter (associació l'Abarra), Josep Caparrós (alcalde de la Ràpita), Rosa Anglès (regidora de turisme i
comerç) i Natàlia Guart (Unió de Comerç) foto: cedida
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El Tortosa ha de guanyar a la Cava per
assegurar la segona plaça i jugar la promoció
El Cambrils ja és el campió

de Segona catalana i nou
equip de Primera després de
guanyar el R Bonavista (2-0).
El Valls ha estat el segon clas-
sificat durant moltes setmanes
però ja en portava unes quan-
tes patint. I diumenge fou sor-
prés per la Riera per 1-3. La
Riera, que feia sis jornades que
no guanyava, s’ha salvat amb
el triomf, evitant les compen-
sacions. El resultat de Valls ja
sé sabia al Municipal Josep

Otero on el Tortosa guanyava
3-1 a un Gandesa que, sobre
tot a la segona meitat, va ser
superior i va merèixer remun-
tar i empatar el partit a tres
gols. Amb l’empat, el Tortosa
iguala a punts el Valls i, pel go-
laverage particular, és ara qui
ocupa la segona plaça. 
Diumenge vinent, el Tortosa

depén d’ell per acabar segon i
jugar la promoció d’ascens.
Però ha de guanyar o, si més
no, fer el mateix resultat que

el Valls a l’Ampolla. Partit no
apte pels cardíacs en què a
més de la rivalitat, hi ha la pos-
sibilitat d’ascens en joc per a
un Tortosa que, tot i haver es-
tat irregular i decebent en di-
versos partits, arriba al final
amb autodependència. 
La Cava, en bona ratxa en

el final de lliga, voldrà acomia-
dar-se de l’afició amb un bon
partit i conservar la privilegia-
da quarta plaça que ara ocu-
pa. Un derbi molt atractiu. 

SEGONA CATALANA. DARRERA JORNADA D’INFART. DIUMENGE 17H

El gener passat David Villa ja havia inaugu-
rat la primera 'DV7 Soccer Academy' a Puer-
to Rico, en col·laboració amb el Bayamon FC.
Ara la seu acadèmia, amb l'ajuda de Josep
Gombau com a director tècnic i amb un grup
d'entrenadors com l'ampostí Marc Sabaté,
obre el seu primer projecte a Estats Units, a
Nova York, on viu el jugador amb la seva fa-
mília des de fa any i mig, quan va començar
a gestar-se el NYCFC, equip amb el qual té
contracte fins a finals de 2017. A la foto, el
faldut Oriol Romeu, de visita aquests dies,
amb Gombau, Marc i Villa.

Villa crea l’escola de futbol 
New York Force SC 

AMB JOSEP GOMBAU

Guillermo Camarero (imatge de la foto adjunta) va anunciar
la setmana passada que no seguiria al CD la Cava una vegada
ha cobert una etapa de dues temporades i part d’una tercera.
També va manifestar-ho dilluns a Canal Terres de l’Ebre, al pro-
grama MINUT 91. Però aquesta setmana, la directiva del CD la
Cava ha tornat a parlar amb el tècnic per intentar convencer-lo
perquè es quedi. Li han fet una nova proposta i el tècnic, tot i
ja haver manifestat la seua posició, ha demanat uns dies per
analitzar-la i per donar una resposta definitiva als nous plante-
jaments de la junta blanciblava. Per tant, a hores d’ara, no es
pot descartar que Guillermo pugui seguir al CD la Cava. Es una
opció que existeix i que sabrem la setmana vinent. Camarero ha
fet una bona feina i el club ho valora. Tot i que pot estar en l’a-
genda de diversos equips, Camarero ha aclarit que no deixa l’e-
quip perquè tingui una oferta ferma d’un altre. 

La directiva de la Cava torna a fer
una proposta a Guillermo Camarero

PERQUÈ CONTINUÏ

L’Ulldecona tornava enguany a la Segona catalana i ho ha fet
amb una temporada històrica, lluitant entre els cinc primers durant
gairebé tot el campionat. El tècnic no seguirà. La directiva, en veu
del que potser el proper president, Josep Queralt, ha destacat “la
feina de Sergi Navarro. La temporada ha estat un èxit i només po-
dem dir que estem molt satisfets. Ara, entenem que és un tècnic exi-
gent i que voldria efectuar una renovació que no podem fer”. Ser-
gi Navarro declarava també que “estic molt satisfet de l’esforç dels
jugadors i del treball. I dels resultats. Però per la temporada vinent
s’hauria de fer una renovació amb diversos jugadors nous, que no
són 15, ni molt menys. N’hem parlat i cadascú ha exposat els seus
posicionaments i aquí és on hi ha unes distàncies que entenc i que
em fan veure que no puc seguir. Aquest és el motiu, en cap cas ho
és que tingui una proposta d’un altre equp i que l’hagi acceptada i
que marxe perquè ja tinc un altre lloc per anar. No és així”.

Sergi Navarro no seguirà a l’Ulldecona

L’EQUIP ÉS CINQUÈ, A FALTA D’UN PARTIT

El Valls visita l’Ampolla.
El Tortosa, cas de no
guanyar, dependria de
que no ho fes el Valls.

A l’Ampolla

R. Bítem i Catalònia es disputaran diumenge
(17h) una plaça de possible permanència

Derbi dramàtic en una temporada dramàtica pels vuits descensos (4 compensats pels descensos tarra-
gonins de Primera a Segona). Dos equips clàssics de la categoria, R Bítem i Catalònia, penjant d’un fil i
que s’enfronten, amb 42 punts cadascun, en una darrera jornada, diumenge (17h), en la que un dels
dos, o els dos, poden baixar. Per salvar-se, un dels dos ha de guanyar i esperar que pergui l’Hospitalet
al camp del cuer Godall. Aquesta és la possibilitat. L’altra opció de possible permanència, guanyant un
dels dos, és acabar 11è i esperar que Tortosa o Valls pugen en la promoció. D’aquesta forma, es resta-
ria una compensació i l’11è es salvaria. Però l’empat podria condemnar del tot als dos equips, si guan-
ya el R Bonavista. Derbi d’urgència. El R Bítem, dos punts de dotze, s’ha complicat després de la derro-
ta al camp de l’Hospitalet, equip que ha fet un gran pas de permanència. El Cata va golejar l’Alcanar
però ha acabat acusant el gran nombre d’empats en la lliga. D’altra banda, destacar la meritòria reacció
del Camarles en la segona volta, quedant fora de les compensacions a manca d’una jornada. Els gols del
juvenil Campanals van tornar a ser salvadors, sumant el punt que mancava a la Canonja. 

DARRERA JORNADA. HI HAURÀ 8 DESCENSOS. L’ONZENA PLAÇA ÉS DE DESCENS

10) Hospitalet 44 punts
----------------------
11) Catalònia 42
12) R Bítem 42
13) Bonavista 41

Un empat a Bítem podria
condemnar als dos equips
al descens si guanya el
Bonavista. L’Hospitalet en
té prou si empata a

Godall

Mirant a Godall

La Rapitenca toca la permanència després de guanyar a Terrassa
La Rapitenca va guanyar al

camp del Terrassa amb gol
d’Àlex Forés (0-1). Una victò-
ria vital que gairebé assegura
la permanència. Diumenge vi-
nent, rebrà el Vilanova que s’-
ho juga tot per a poder pujar.
Però no depén d’ell. Ha de
vèncer i esperar que pergui el
Castelldefels a Amposta i el
Santboià a Igualada. La Rapi-

tenca amb un punt estaria to-
talment salvada. Perdent, molt
possiblement també. Per bai-
xar, hauria de perdre per gole-
jada i el Girona B, cinquè per la
cua de l’altre grup, hauria de
golejar també al Lloret, equip
que també es juga la per-
manència. I, a la vegada, no
hauria de pujar cap català a la
Segona B. Per tant, per-

manència a tocar en una tem-
porada en la que no s’espera-
va arribar al final d’aquesta
forma. De totes formes, s’ha
de mirar de puntuar i esvair
qualsevol dubte. D’altra ban-
da, destacar que el cadet ha
pujat a la Divisió d’Honor (pla-
na 20).
L’Amposta, que va perdre a

Viladecans, s’acomiada de la

categoria i de l’afició rebent
diumenge el Castelldefels, el
líder que depèn d’ell per a ser
campió i pujar directament a

Tercera. Està empatat a punts
amb el Santboià, segon classi-
ficat. Partit força interessant.
El Jesús i Maria, per la seua
part, va perdre a casa contra el
Torredembarra (1-2) i només
ha sumat 3 punts de 15 en un
final de lliga que se li està fent
etern.  Diumenge acaba el
campionat visitant el Sant Il-
defons. 

Ja s’ha de pensar en la tem-
porada vinent, a veure com
queda la situació directiva i
com es perfila la nova cam-
panya, si continua el president
i quins plantejaments es fan. 
El tècnic Teixidó va manifes-

tar després del darrer partit a
casa que encara s’ha de parlar
de futur, per saber si continua
o no.  

PRIMERA CATALANA. DIUMENGE REBRÀ UN VILANOVA QUE ES JUGA LES OPCIONS D’ASCENS (12H). AMB UN EMPAT, ELS RAPITENCS ESTARIEN DEL TOT SALVATS

L’Amposta rebrà el líder
Castelldefels que buscarà
ser campió i pujar directe

Diumenge 12 h

Darrera jornada a les categories regionals.
Molta emoció i molt en joc en noranta minuts.
Tota una temporada en joc. Desesperació. I,
com sempre, i no potser d’una altra manera,
nou final amb sospites i amb maletins que exis-
teixen. ¿Qui no ha conegut o ha viscut un final
de temporada amb maletins? Complicat no
conèixer i poder explicar anècdotes en aquest sentit. Quan juga-
va, les vaig viure per guanyar, per empatar i també quan el rival
estava ‘primat’ per un tercer equip. Aquell dia recordo que fins i
tot un aficionat del rival es va posar un barret i amb una gavar-
dina va acudir al camp amb un maletí, ironitzant de l’existència
del mateix en el partit. Ja sé sap que si és per no deixar-se per-
dre, tot és acceptable. I aquest cap de setmana poden haver-hi
maletins a Primera i Segona. Es la passió amb el que es viu el fut-
bol. Clubs que tenen dificultats econòmiques i que es plantegen
pagar una prima a un altre equip. El futbol és així. 

¿Qui té el meu maletí?
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

En aquest article demostraré que tot el futbol nacional (excepte primera divisió), català i de
la nostra província està mal dissenyat. La Segona divisió A hauria d'estar dividida en dos
grups com en el seu dia va estar-hi en els anys 60. La segona divisió B és la categoria més
deficitària del futbol nacional. L'ideal serien fer 8 grups per proximitat i la Tercera divisió
que cada autonomia posi les categories en consonància a les llicències de clubs que té .Tot
el futbol català, també està mal dissenyat. La Tercera divisió, per número de llicències, a
Catalunya li corresponen tres grups. ¿Per què Andalússia té dos grups amb els mateixos
habitants? ¿Per què la Rioja amb 319.000 habitants enfront dels 8 milions de Catalunya té
a Tercera els mateixos equips que Catalunya? És surrealista. Al futbol català abans hi havia
una primera catalana i dos grups de preferent. Era millor, més equips per a l’elit del futbol
regional. Ara hi ha dos grups de primera catalana que no arregla res. L'ideal seria un grup
per província: lleida, Girona, Barcelona (dos grups o tres)  i Tarragona. Però per això hau-
rien d'haver dos o tres grups de Tercera divisió, i quedaria la 1a catalana amb cinc o sis
grups. Més derbis i, per tant, menys desplaçaments. Així Tarragona tindria un grup en què
el campió disposaria de l’opció de pujar a la Tercera divisió. 
Com he dit, penso que el futbol de la província Tarragona està mal dissenyat. Hi ha més
equips a Tercera catalana (54) que a Quarta (39). Fa uns anys hi havia dos grups de ter-
cera catalana i quatre de Quarta. Era mes natural. ¿Quin és el problema actual? El 60%
d'equips de les nostres terres de la Segona catalana pateixen per mantenir-se i han de fer
malabarismes econòmics per aconseguir-ho. I els de Tercera catalana els passa que el 75%
que ascendeixen a la Segona en una o dos temporades tornen a baixar. L'ideal, baix el meu
punt de vista, seria un grup de 1a catalana de la província amb vint equips, no 18. I des-
prés eliminar la Tercera i Quarta catalana i fer dos grups de Segona exclusius d'equips
ebrencs. I en la resta de Catalunya, unificar per comarques la nova categoria. No és una
bogeria. No. És una bona idea. La Federació mana, ells són els reis del mambo. Però també
els clubs poden dir la seua. Han de manifestar-se. Fins ara, només tenen un vot que no ser-
veix de molt quan necessiten realment alguna cosa. Mentrestant el futbol regional cau en
picat, el futbol professional viu un moment dolç: rècord d'espectadors, 14 milions aquesta
temporada.
AIXÍ PODRIA QUEDAR EL FUTBOL DE LES NOSTRES TERRES

1A CATALANA. RAPITENCA SALVATDA AL 95%. Amb un empat diumenge, en la darre-
ra jornada, la Rapitenca està salvada. Cas de perdre, amb que ascendeixi un equip català
de Tercera divisió, també ho estaria. I el Prat va guanyar 3-1 contra l'Osasuna i té al seu
abast l'ascens directe. Mal final de temporada del Jesús i Maria, quatre jornades sense
guanyar. L’Amposta va perdre a Viladecans, equip que es juga la permanència. 
2A CATALANA. TORTOSA, R-BÍTEM I JESÚS   CATALÒNIA ES JUGUEN LA TEMPORADA.
Fa gairebé deu anys, en la última jornada, tres equips podien promocionar. Els tres depe-
nien d'ells i els tres van perdre. Més o menys és el que ha passat en aquesta jornada pas-
sada. Ni Valls ni Tortosa van guanyar i això que van començar marcant els dos. En la darre-
ra jornada de diumenge, el Valls juga a l’Ampolla i el Tortosa a la Cava. L'equip de Cuquet
té a favor el golaverage. Ja vaig dir la setmana passada que Valls podia punxar i així va ser.
Cambrils just campió: el més golejador, el menys golejat i només tres partits perduts. Cinc
descensos ja definits: Ampolla, Torreforta, Canonja, Alcanar i Godall, les altres tres places
se les disputaran en la última jornada l’Hospitalet, Catalònia, R Bítem i Bonavista.
Diumenge juguen Remolins Bítem-Catalònia. Necessiten guanyar, si empaten i guanya el
R. Bonavista, els dos estarien descendits. Hospitalet (necessita un punt) juga a Godall, a
priori guanyarà i el R.Bonavista rep al Roda que no es juga res. Encara que Remolins-Bítem

Quan hi haurà una unificació 
del futbol ebrenc?

o Jesús Catalònia, un dels dos guanyi poden descendir els dos si l'Hospitalet empata a Godall.
Però, malgrat tot i com a mal menor, la lluita ha de ser per acabar en la posició 11 perquè
així, si puja el que promociona es podria salvar un dels dos. Cal ser realista jornada 33, hi ha
cinc equips ebrencs que baixarien a Tercera catalana
TERCERA CATALANA. TOT DEFINIT MENYS ELS DESCENSOS. Vaig apostar, mes i mig
abans de ser campió, pel Batea que ho seria; fa dues setmanes vaig dir que el Flix seria sub-
campió i així ha estat. A hores d’ara 6 descensos en la jornada 33 són segurs. Si puja el
Tortosa o Valls de segona catalana (i pot restar-ne un d’ebrenc) i puja el Flix podrien ser
menys. Però avui, Alcanar, Godall i Ampolla són equips de 3a catalana i Remolins-Bítem i
Jesús Catalònia que juguen diumenge encara que guanyi un dels dos, poden baixar, si
l’Hospitalet empata a Godall. Ascó, Jesús i Maria i Móra la Nova es juguen el descens. El meu
pronòstic és que guanyarà el Jesús i Maria a Ginestar, el Móra al Vilalba i l’Ascó a l’Olímpic.
El gol average del Jesús i Maria i Ascó afavoreix a l'equip de l’Aube. Curiós, el Batea va ser
campió contra la Sènia i aquesta setmana el Flix també ha estat subcampió, amb la Sénia.

TERCERA CATALANA. MANCA UNA JORNADA

*El Batea va acomiadar-se
de l’afició en la temporada

històrica de l’ascens.
Temporada de rècord amb
108 gols i Agustí tocant els
60. El campió, tot i ser-ho,
no ha perdut pistonada i ha
estat competitiu. Diumenge
va golejar a un Ascó que
feia sis jornades seguides
que guanyava i que es
jugava la salvació (3-0). 

*El Roquetenc va assolir el
primer triomf a casa de la
lliga, contra l’Ametlla (3-2).
*Corbera i Vilalba, amb les
seues victòries, han quedat
fora de les compensacions,
a manca d’una jornada.
*Deltebre i Horta baixen
per compensació. L’Horta
feia 21 anys que estava a la
categoria, disputant cinc
promocions d’ascens a 1a.
*El Pinell ha anunciat que

no jugarà la Copa
Catalunya.  

ARA BAIXARIEN 6 EQUIPS A 4A. EL M. NOVA HA IMPUGNAT EL PARTIT A J. I MARIA

Les compensacions que hi ha enguany amb els quatre descen-
sos tarragonins de la Primera catalana comporten vuit de
Segona a Tercera. I, en el desgavell, a manca d’una jornada,
cinc equips ebrencs baixarien de Segona a Tercera. D’aquesta
manera, a hores d’ara, hi ha sis descensos de Tercera a Quarta.
Si R Bítem o Catalònia, que s’enfronten, es pugués salvar (no
serà possible si empata l’Hospitalet a Godall) o com a mínim un
dels dos acaba 11è i pot salvar-se amb un ascens de Tortosa o
Valls, els descensos a Quarta només en serien 5. I si puja el Flix,
també restaria una compensació. Per tant, 12ena, 13ena i
14ena plaça en joc entre Jesús i Maria B, que li han donat els
punts per alineació indeguda del porter del Campredó, i en té
45, Ascó B i M. Nova. Qui ho té millor és el J i Maria B que amb
un empat a Ginestar se salvaria de tot. L’Ascó B ha de guanyar
i esperar que pergui el J. i Maria i el M. Nova ha de guanyar i
esperar que no guanye Ascó i que pergui el J. i Maria. Qui acabi
13è dependrà de si se salva R Bítem o Catalònia o de si puja el
Flix. Qui acabi 14è, dependrà de les dues coses. Finalment, dir
que el M. Nova ha impugnat el partit de J. i Maria, de dissab-
te. El comitè decidirà. Afer important a hores d’ara.

Darrera jornada: descensos dramàtics

El Flix jugarà la promoció d’ascens 
a Segona catalana

El Flix ha tornat a fer història.
Deu anys després, tornarà a ju-
gar una promoció d’ascens. Lla-
vors va ser a Primera regional,
ara serà a Segona catalana. El
rival probablement sigui el Sa-
lou. 
L’equip de Rius va guanyar la

Sénia (2-1) en un partit marcat
pel respecte a la primera meitat
i que es va trencar a la segona.
Al descans ja se sabia que el Pe-
relló havia guanyat a l’Aldeana.
El Flix va empènyer més amunt.
Arran d’una falta, Oleguer va
marcar l’1-0. Acte seguit, el vi-
sitant Lluís va veure la segona
targeta. De la falta, Raúl va
pentinar la pilota i va fer el 2-0.
La Sénia, que tenia tres baixes
signifcatives, Gerard, Marc i Ra-
mon Ibañez, va buscar el gol i el
va trobar amb un penal rigorós
que va transformar Xescu. Final
ajustat però més possibilitats a
la contra del Flix davant de la
Sénia que es va abocar, deixant
espais. Els jugadors i afició fli-

xancos van celebrar la fita. Molt
meritòria tenint en compte que
a l’octubre l’equip estava en zo-
na de descens després d’un mal
inici i considerant també que no
han pogut disposar de camp
propi pels problemes que van
sorgir en les obres per a la ins-
tal.lació de la gespa artificial. El
tècnic Rius, molt emocionat, va
admetre que “de les adversitats
hem fet virtuts i cal destacar la
feina dels jugadors en un any
que el grup ha estat molt com-

petitiu, amb un final molt dis-
putat, amb enfrontaments en-
tre rivals directes”. El Flix visita
diumenge el camp de l’Aldea-
na, un partit que en el cas de ju-
gar-se tots dos equips la segona
plaça hagués estat una final, i
que ara ja no tindrà incidència-
per decidir qui promociona. Els
aldeans van perdre al camp
d’un Perelló que encara tenia
opcions. Partit amb tensió i re-
muntada local amb gol de Chi-
cho de penal en temps afegit. 

La seua victòria i la derrota de l’Aldeana al Perelló li asseguren la segona plaça

EQUIP

Morelll
J i Maria
Rapitenca
Vilaseca
Cambrils 
Amposta
Tortosa 
Gandesa
Ulldecona
Camarles 
La Riera 
Vendrell
Segur
Batea
Salou o Flix 
Valls
Roda de Barà 
Hospitalet 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1A CATALANA
Nº

2A CATALANA-GRUP1 2A CATALANA-GRUP2
EQUIP

Remolins- Bitem
J Catalonia
Tivenys
Alcanar
Godall
La sénia
S Bàrbara
S Jaume Enveja
La Galera
Roquetenc
Amposta 
Ebre Escola
Aldeana
J i Maria B
Deltebre
Xerta
Campredó

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nº EQUIP

Corbera
Flix
Pinell
Vilalba
Olímpic
Mora Nova 
Ascó B
Horta
Bot
Benissanet 
Ginestar
Arnes
Ampolla 
Ametlla
Perelló

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nº
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ADRIÀ
DIDAC
PERELLÓ/ROBERT
CALLARISA
NANDO/ORIOL
XAVI CALLAU
AGUS
CRISTIAN BERTOMEU
ÀLEX FERNANDEZ
AHMED
SAMU
JAUME ESTEVE
GUMIEL
XAVI ROYO
ZARAGOZA
RUBEN BARRIGA
ISAAC CASANOVA
IKE
SERGI PRATS
GRAU/DAVID RAMIREZ
GERARD
ÀLEX CLÚA
SERGI VILA
XIXO
PEKE
JOSEP LLAÓ
MARC ALEGRE
GERARD CURTO
MOCHI
CHIMENO
ABDUL

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

ADRIÀ
DIDAC
PERELLÓ/ROBERT
CALLARISA
NANDO/ORIOL
XAVI CALLAU
AGUS
CRISTIAN BERTOMEU
ÀLEX FERNANDEZ
AHMED
SAMU
JAUME ESTEVE
GUMIEL
XAVI ROYO
ZARAGOZA
RUBEN BARRIGA
ISAAC CASANOVA
IKE
SERGI PRATS
GRAU/DAVID RAMIREZ
GERARD
ÀLEX CLÚA
SERGI VILA
XIXO
PEKE
JOSEP LLAÓ
MARC ALEGRE
GERARD CURTO
MOCHI
CHIMENO
ABDUL

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

ELS CRACS DE LA TEMPORADA DE
CADA EQUIP

LA PROPERA SETMANA,
COMENCEM

EL GRAN SERIAL: 

* Anàlisi de 32
equips

* 775 jugadors, un a
un

*Partits jugats,
punts gols i 
temporades amb el
seu equip actual

* Tot això durant les
cinc properes 
setmanes a Més
Ebre

JOAQUIN CELMA

Top secret
*Per a la propera temporada, tres baixes segures a Amposta: Vargas, Guille i Gustavo, que es retira.
Altres baixes podrien ser Selu, Rafa, Callarisa, Joan Sabaté, Becerra (té ofertes), podrien seguir el por-
ter Guillem, Cuenca, Jonatan, Cristo, Òscar Benet i Arnau. S’intentarà convèncer a Barrufet i Marc
Vernet (podrien tenir ofertes del Gandesa, Batea i Flix) i a Omar.
*Àngel Garcia té opcions per ser mister del Tortosa. Però si puja, no es pot descartar que continuí
‘Cuquet’. No hi ha idees clares. Si Xavi Cid o Nando haguessin seguit, el Tortosa estaria a 1a. catalana. 
*Camarero podria ser un dels candidats a l’Ulldecona. Mario Maza no seguirà a Godall, bon míster que
ha aconseguit competir fins el final, tot no tenir potencial.
*Un equip de 2a catalana va rebre una prima de 400 euros per guanyar i serà invitat a un sopar.
*Un dels entrenadors més estimats pels seus jugadors, de Tercera catalana, no seguirà.
*Curiós, la propera temporada hi ha ja tres places vacants a banquetes de 2a catalana: Tortosa, La Cava
i Ulldecona. I Sergi Navarro, tot i interessar, potser no estarà en cap d'aquests tres equips. Ha estat l'ho-
me miracle al R-Bítem i a l’Ulldecona, equip aquest amb el que no ha volgut renovar.

“No ho entenc: ni a Barcelona,   ni a Lleida ni a Girona
passa el que passa a les Terres de l'ebre amb els campionats
de primavera de juvenils i cadets, que no tenen cap al·licient
(només en tenen els play-off d'ascens). ¿Per què no es fan
competicions com a la resta de Catalunya? Des  de la fede-
ració diran que és que estem apartats. Suposo que a Girona
i Lleida hi hauran comarques que estaran també també
allunyades. És hora de canviar el sistema de competicions, si
competeixen en juvenils 27 equips i no poden estar tots en
el mateix grup per ser molts, ¿per què no fer la segona divi-
sió? Serien 16 equips com tenen les províncies de Barcelo-
na,   Lleida i Girona. I del grup de la zona de Tarragona,
aquesta temporada s'han retirat en un mateix grup en el tor-
neig de primavera l’Aldeana i el  Tortosa. I a sobre volen ara
incorporar el futbol-7 quan al Consell Comarcal paguen una
inscripció per equip de 50 euros més 15 de la mútua, cost
àrbitres zero. I els costos d'inscripcions a la federació catala-
na són inassumibles per a molts clubs, són 1000 jugadors de
futbol 7 que es beneficien d'estar al Consell”.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CADET DE LA RAPITENCA

Aquest equip, tot i no  jugar
dissabte, va aconseguir l’as-
cens a la Divisió d’Honor
cadet. Un any després, recu-
pera la categoria. Un bon
equip, amb jugadors amb
projecció. Gran treball del
mister Jordi Font i del seu
ajudant, Joni, a més de Xavi
Marqués que també forma
part del cos tècnic.

Pulsacions de la jornada
*Al Jesús Catalònia la directiva estarà formada per pares del futbol base. A Santa Bàrbara pot
passar el mateix. A aquest pas, tots els clubs els portaran els pares del futbol base,
*Una il·lusió del que ha estat el míster del Pinell aquesta temporada, Àngel Guiu: ser entrena-
dor dels seus 3 fills en un mateix equip. Andreu, que està a l'Ascó, Jaume, al Gandesa, i el petit
de 15 anys, Bernat, que juga a Falset.
*La promoció la jugarà el Flix contra el Salou. L'equip de Rius, just subcampió, en les últimes
24 jornades només una derrota. En la jornada 7, el Flix era penúltim a 17 punts de l’Ametlla.
*Si puja el Tortosa i no puja el Flix, la 2a catalana serà la temporada amb menys equips ebrencs:
només estarien Amposta, Gandesa, Ulldecona, Camarles, Batea i la Cava.
*Camarero va ser entrenador al futbol base del Tortosa. Diumenge, el seu equip actual, la Cava,
s’enfrontarà a un Tortosa que necessita guanyar. La Cava ho té clar: anirà a guanyar. Es difícil
que el Tortosa pugui aconseguir la victòria.

GOLEJADORS

JUGADOR

Becerra (Amposta)
Taranilla (J i M)
Callarisa (Amp)
Peke (Rapitenca)
Àlex Forés (Rapit.)
Ike (J i M)
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
12
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
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)
Albert (Hospitalet)
Regolf (Catal.)
Ferreres(Camarles)
Llaberia (la Cava)
Teixidó (Camarles)
Cristian (Gandesa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

32
28
28
26
21
19
18
16
15
14
12
11
11
11
10

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

57
28
25
23
19
18
18
17
16
16
15
15
15
14
13

GOLS

JUGADOR

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

129
62
52
38
35
28
24
18
13
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CAMARLES
Nº P.

6

11
11
4

1
2
5
3

G. JUGADOR

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

85
62
60
55
41
41
30
27
21
17
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GANDESA
Nº P.

7
3
28
10
1
2

1
2
3

G.

JUGADOR

Peke
Manolo Puig
Àlex Fores
Òscar Rodriguez
Xavi Anell
Oriol Vallespí
Sam Garcia
Sergi José 
Andreu Guiu
Xavi Marqués
Josué Andreu

63
51
46
36
33
32
29
29
28
24
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE RAPITENCA
Nº P.

9
2
9
2
3

7
5
2

G.

JUGADOR

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

85
78
44
38
37
34
29
23
23
16
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD JESÚS I M
Nº P.

8
2

12

7
1

7
2

G.

JUGADOR

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

55
53
53
52
49
31
29
21
20
20
17 

UD R BÍTEM
P.

3

2
7

4

19
2

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

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

64
49
43
41
39
28
28
26
26
18
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD TORTOSA
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

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

122
48
47
38
37
34
30
26
24
16
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF ULLDECONA
Nº P.

32
2
5
6

1
1
1

1

28
1

3
11
1

6
5
3
2

G.

JUGADOR

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

60
47
45
44
39
33
29
28
26
25
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

10

15
6
4

3

3

G.

JUGADOR

David Ramirez
Sergi Grau
Mario
Ferran Roig
Roger Santaella
Eric Fernandez
Guillem Navarro
Raimon Fosch
Jordi Llaberia
Josep Vilanova
Guillem Casa. 

55
55
50
47
46
37
31 
25
24
21
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD LA CAVA
Nº P.

5
3
1
15
2
2
3

11
1
1

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA  (ordre alfabètic) ‘NO HO ENTENC...’

ELS CRACS DE LA TEMPORADA DE
CADA EQUIP

JUGADOR

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

47
44
41
40
37
36
34 
32
29
26
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF L’AMPOLLA
Nº P.

2
8

8

7
1

5

G.
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PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

26a jornada 4a catalana 

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 

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

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

Aldeana-Perelló
Catalònia-Tortosa
la Sénia-Amposta

Vinaròs i Amposta, des-
cansen

Ametlla-Alcanar
Roquetenc-Canareu
Rapitenca-J i Maria

RESULTATS

25a jornada 

Perelló-Alcanar 1-4

J i Maria-Aldeana 0-3

Roquetenc-Vinaròs 3-2

Canareu-Ametlla 3-2

Amposta-Catalònia 1-0

Tortosa-Rapitenca 3-5

Aldeana és campió

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 106 30 63

2. Amposta 73 30 53

3. Vinaròs 55 33 53

4. Rapitenca 77 42 46

5. Roquetenc 49 36 40

6. Alcanar 73 51 35

7. Tortosa 69 62 33

8. Catalònia 58 65 31

9. J i Maria 34 40 28

10. Canareu 25 42 20

11. la Sénia 29 112 12

12. Ametlla 23 79 11

13. Perelló 30 79 10

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 

diumenge (17h)
Roquetenc-la Sénia
Campredó-Deltebre

M Nova-Vilalba
Ginestar-J i Maria
l’Ametlla-Corbera

Aldeana-Flix
Horta-Perelló
Ascó-Olímpic

S Bàrbara-la Sénia

RESULTATS

33a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-l’Ametlla 3-2

J i Maria-M Nova 2-2

Vilalba-Campredó 4-1

Deltebre-S Bàrbara 1-4

Corbera-Ginestar 4-1

Olímpic-Horta 3-1

Batea-Ascó 3-0

Perelló-Aldeana 2-1

Flix-la Sénia 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 33 108 49 75

2. Flix 33 63 38 62

3. Perelló 33 77 41 58

4. Aldeana 33 78 52 57

5. S Bàrbara 33 84 60 57

6. Ametlla 33 60 46 55

7. Roquetenc 33 69 45 54

8. la Sénia 33 69 44 52

9. Olimpic 33 74 56 52

10. Corbera 33 71 67 49

11. Vilalba 33 56 54 47

12. J i Maria 33 52 75 43

13. Ascó 33 54 64 43

14. M Nova 33 66 59 42

15. Horta 33 43 71 35

16. Deltebre 33 59 61 35

17. Ginestar 33 35 140 10

18. Campredó 33 35 131 7

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
diumenge (17h)
Camarles-Torreforta
Alcanar-Canonja 
R Bítem-Catalònia
Godall-Hospitalet 

R Bonavista-Roda Berà 
La Riera-Cambrils 
Ampolla-Valls 

Gandesa-Ulldecona
la Cava-Tortosa

RESULTATS

33a jornada, Segona catalana

Roda Berà-Godall 6-0

Cambrils-R Bonavista 2-0

Torreforta-la Cava 2-4

Canonja-Camarles 2-2

Valls-Riera 1-3

Catalònia-Alcanar 4-1

Hospitalet-R Bítem 3-2

Tortosa-Gandesa 3-3

Ulldecona-Ampolla 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 33 91 24 76

2. Tortosa 33 74 42 69

3. Valls 33 67 43 69

4. la Cava 33 68 54 56

5. Ulldecona 33 62 45 55

6. Gandesa 33 63 43 53

7. Roda Berà 33 59 54 48

8. Riera 33 43 44 46

9. Camarles 33 54 55 46

10. Hospitalet 33 46 51 44

11. Catalònia 33 44 45 42

12. R Bítem 33 48 60 42

13. R Bonavista 33 53 53 41

14. Ampolla 33 41 60 37

15. Torreforta 33 44 53 33

16. Canonja 33 35 56 29

17. Alcanar 33 56 86 28

18. Godall 33 25105 10

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

El Flix, amb la victòria de
diumenge i la derrota de
l’Aldeana al Perelló, ha
confirmat la segona plaça
i jugarà la promoció. 

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

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge 12 h

V Alegre-Viladecans
Torredembarra-Balaguer

S Ildefons-J i Maria
Rapitenca-Vilanova

Lleida-Terrassa
Suburense-Reddis
Igualada-Santboià

Catllar-Vilaseca
Amposta-Castelldefels

RESULTATS

33a jornada, Primera catalana

Reddis-Lleida 1-1

J i Maria-Torredemb. 1-2

Terrassa-Rapitenca 0-1

Vilanova-S Ildefons 2-1

Vilaseca-Igualada 3-2

Viladecans-Amposta 2-0

Balaguer-V Alegre 3-2

Santboià-Suburense 2-1

Castelldefels-Catllar 14-0

Primera catalana

Una acció del Flix-la Sénia, de diumenge passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 33 81 36 67

2. Santboià 33 75 26 67

3. Vilanova 33 67 37 64

4.  Balaguer 33 56 33 63

5. Igualada 33 69 39 60

6. Suburense 33 61 48 54

7. Lleida 33 57 40 53

8. V Alegre 33 64 50 53

9. J i Maria 33 54 42 48

10. S Ildefons 33 66 47 47

11. Vilaseca 33 38 35 46

12. Rapitenca 33 56 51 44

13. Viladecans 33 49 63 42

14. Terrassa 33 29 49 36

15. Reddis 33 32 65 30

16. Amposta 33 48 74 27

17. Torredembarra 33 35 74 19

18. Catllar 33 19 147 3

Promoció a 2a
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Està al pòdium dels cinc
entrenadors d'aquesta
comarca. Bona persona,
sensible, romàntic, pro-
fund, somiador... Va ser
un rodamón com a
jugador i va voler seguir
vinculat al futbol com a
entrenador. En la seva
primera etapa, va ser
segon de Fabregat. Va
fer un màster al costat
d’ell. Ens comenta en
aquesta entrevista la
seva visió del futbol.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?.
Resposta:Un decideix el
que més li agrada, i es
reforça en els bons i mals
moments. Però, sense
dubte, la família és clau.
I a mi, la meua, m’ha
recolzat molt. 
P: Ara no entrenes però
ja treballes en projectes
per l’any vinent al futbol
base del Tortosa. Com
és gestiona feina, família
i el futbol?.
R: Quan una cosa t'a-
grada no és un sacrifici,
és un esforç però no un
sacrifici. La diferència
entre l'entrenador pro-
fessional i l’amateur, és
que és la seua pròpia
professió. La resta dels
entrenadors, els aficio-
nats, hem de treballar el
doble, tenim la nostra
feina particular i, a més,
el futbol. En aquest sen-
tit em sento afortunat,
tinc la meva feina i puc
dedicar el meu temps al
futbol i la família. El que
està clar és que no
només depèn de tu, sinó
que aquesta passió ha
d’estar refermada per la
família, perquè és el més
important. Han de tenir
paciència perquè jo
només desconnecto del
futbol quan dormo i els
que estan al costat ho
pateixen. I, com he dit
abans, ells em donen tot
el suport. I els estic molt
agraït.  
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?
R: Interiorment, he tin-
gut moltes sensacions
de ràbia i impotència,
però també de molta
alegria. El futbol no
deixa de ser un joc, amb
molts de sentiments i
moltes emocions, però
un joc.  
P:Què és el futbol?.
R: Un esport, un joc d'e-
quip, una cultura i una
passió que mou milions

de persones i gran quan-
titat d’emocions. Es molt
gran.
P: Què és el que més
t’ha aportat?
R: A nivell personal,
m'ha aportat molts
valors, el futbol et dóna
una educació i sobre tot
unes amistats que, en el
meu cas, a través del
futbol, són les millor que
tinc. A nivell esportiu,
una progressió, mai
deixo d'aprendre.  
P: T’agrada jugar un bon
partit o guanyar?.
R: Si jugues bé tens més
possibilitats de guanyar,
tot i que hi ha partits que
els has de guanyar sense
jugar bé, el més impor-
tant és adaptar-se al
moment i a l'equip. 
P:Què has après de l’es-
port en 40 anys?.
R: Molt, principalment
que sense compromís,
treball, concentració i
molta disciplina no pro-
gresses.
P: Què has deixat de
banda pel futbol?
R: Tot i res.    
P: Vas començar a jugar
amb el Dertusa?
R: Sí, des de molt petit,
fins arribar a primer any
de juvenil. Els meus inicis
van ser com a pivot,
passant posteriorment a
categoria cadet a jugar
de davanter centre. Més
tard, vaig passar al pri-
mer equip del CD
Tortosa, durant dues
temporades, jugant a la
Tercera Divisió Nacional.
Després al Benicarló de
Preferent Valenciana,
Santa Bàrbara,
Amposta, Ascó, R-
Bítem, Deltebre,
Roquetenc, i finalment
els meus millors anys
com a jugador, al Jesús
Catalònia, en el que vaig
estar durant cinc tempo-
rades. Es va formar un
gran grup, aconseguint
dos ascensos, érem una
gran família, entre la
junta directiva, els juga-
dors i l'afició.
P: Molt bon grup hi
havia, perquè a més de
bons jugadors, d’aquell
equip han sortit entrena-
dors?.
R: Doncs si, jugadors en
el seu dia com Tomàs
Ballano, Ximo Talarn,
Guillermo Camarero,
Enric Alaixendri, Òscar
Rumense, Carlos Alós i
jo ara som entrenadors.
A més, hi havia grans

companys com el gran
Subi, Pons, Manel
Carles, To, Aleix, Jota,
David, els germans
Gisbert, Bonilla...ens
vam ajuntar un grup de
jugadors que teníem
moltes ganes d'aprendre
i millorar. Molta part de
culpa la va tenir el gran
entrenador, millor perso-
na i amic, Paco Gilabert,
ens transmitia confiança,
seguretat, sabia treure el
millor de cada jugador. 
P: Et retires als trenta?.
R: Si, vaig pensar que
estava al límit com a
jugador. Durant els
últims anys que jugava
ja vaig realitzar els dife-
rents cursos d'entrena-
dor, un fet que em va
motivar per començar
una nova experiència
des de les banquetes.
Ara tinc el títol nacional,
Uefa-Pro, el vaig realit-
zar el passat any a
Barcelona. E l més impor-
tant no és ser entrena-
dor nacional, sinó seguir
l'evolució del futbol,   
seguir aprenent, i millo-
rar en el dia a dia, trans-
metre i ensenyar. 
P: Quan debutes com a
entrenador?.
R: Sent jugador de Jesús
Catalònia, vaig
començar a entrenar al
futbol base del club,
posteriorment al plegar-
com a jugador, el presi-
dent de l'Amposta, José
Luis Tarrazona, home de
futbol i gran amic, em va
proposar vincular-me al
CF Amposta, com a
segon entrenador de
Jordi Fabregat.

Va ser una de les millors
experiències, vaig estar
tres temporades. L’equip
va aconseguir  un ascens
històric de 1a Catalana a
Tercera Divisió. La terce-
ra temporada, Jordi
Fabregat va tenir una
bona oferta professional
d'un equip de categoria
superior i juntament
amb el presi, van decidir
que era una bona opor-
tunitat per a ell. I va
marxar. Llavors em pro-
posen ser el primer
entrenador de l'equip.
Vaig acceptar-ho. Una
gran responsabilitat que
vaig assumir, valorant el
repte i la confiança.
P: Després arriba la teua
època daurada al R
Bítem?.
R: Em va trucar Paco
Also, havia de donar la
contestació en 24 hores.
Volia meditar-ho, vaig
sortir de l'Amposta, per
compromisos familiars i
laborals, no sabia el que
volia fer. Aquella nit gai-
rebé no dormo, final-
ment va ser la meva
dona la que em va
donar l’empenta final,
ella va influir en la meva
decisió. 
P: Arribes al R. Bítem
després de la trucada de
Paco Also?.
R:Home de club, de fut-
bol,   peculiar. Van ser tres
temporades inoblida-
bles. El Remolins-Bitem
és un equip humil, però
amb una capacitat
envejable per subsistir i
competir a un nivell alt.
El secret només és un: la
Junta Directiva. Joaquin

Roda, Álvaro Audí i tots
els col·laboradors de
l'entitat. Personalment
van ser tres anys inobli-
dables, gaudint de la
feina, i podent tenir un
grup de jugadors
excel·lents, va ser un
equip que va millorar dia
a dia, un gran equip,
pujant a Preferent.
Enguany he tornat al R-
Bítem i la veritat és que
ha estat diferent a la pri-
mera etapa. Res des del
principi va sortir com
esperàvem en un any
complicat per les com-
pensacions. Jo he d’as-
sumir la meua responsa-
bilitat com vaig fer-ho al
seu dia admetent errors.
I només desitjo el millor
per aquest club, tot i que
per les esmentades
compensacions, la per-
manència és complicada
per al R.Bítem i el
Catalònia en el partit de
diumenge. Em sap greu
pels dos.   
P: Has tingut bons
entrenadors.
R: De tots vaig aprendre
molt, un record especial
del Sr. Otero i de Juanito
Roigé al Dertusa, des-
prés ja en futbol ama-
teur, vaig tenir a Paco
Llangostera, Guillermo
Camarero (pare),
Ricardo Pantoja, Juanjo
Rovira, Moya, Carlos,
Javi Cid... i finalment
Paco Gilabert, un dels
que més o el que més va
influir en la meva tra-
jectòria com a jugador.
Com he dit, tinc un
especial record dels
meus inicis amb el Sr.

Otero, un pare futbolís-
tic, "amb ell va
començar tot". Un sen-
yor amb caràcter, amb
una vida sencera al vol-
tant d'una pilota, un
home de futbol. I vull
recordar també de
forma especial a Jordi
Fabregat, amb qui vaig
estar de segon. És l'en-
trenador dels entrena-
dors, professional, una
persona que viu pel fut-
bol i per al futbol,   que
no deixa res a l'atzar. Té
molt clar el que és el fut-
bol,   com s'ha de compe-
tir, un entrenador que
encomana, amb el vaig
fer un màster, vaig
aprendre, i el millor de
tot, que vaig gaudir molt
al seu costat. Un mestre.
P: Que feies com a
segon entrenador?.
R: Contrastar opinions,
podem veure el futbol
igual, però no compartir
les mateixes idees en un
moment determinat.
Això enriquia l'equip, un
partit no es basa només
en un resultat, l'èxit és el
treball diari, analitzar al
contrari, i preparar al teu
equip. 
P: Posteriorment, vas
deixar el R Bítem i vas
tornar a l’Amposta,
emportant-te cins juga-
dors?.
R: Si, i això potser ha
pesat amb el temps.
Però a l'Amposta només
van renovar 4 jugadors
de la temporada ante-
rior, va passar de ser un
equip semiprofessional a
ser-ne un del tot ama-
teur. Es van fitxar juga-
dors de 2a catalana. El
primer any va ser molt
bo, es va competir i es
va treballar molt bé; al
segon va costar una
mica més. Jo personal-
ment no estava bé, vaig
tenir un atac d'ansietat
en un partit, em van
portar amb ambulància
a l'hospital. Vaig decidir
deixar de l'equip, vaig
estar temporada i mitja
sense entrenar. De fet,
durant aquest temps
vaig aprofitar per for-
mar-me amb cursos de
Coaching i el curs nacio-
nal d'entrenador.  
P: Però tu no ets
nerviós?.
R: Aparentment, semblo
tranquil però la processó
va per dins, és impossi-
ble viure el futbol amb
un estat d'ànim tranquil,

són molts factors els que
has de  controlar i molts
no depenen només de
tu, són incontrolables.
L'important és saber
reaccionar en cada
moment, en un partit, el
planteges d'una manera
i al minut 1, et quedes
amb 10 i et marquen.
Són situacions complica-
des però que has de
tenir previstes, jo sempre
dic que cada un de
nosaltres hem de visua-
litzar abans el partit que
disputarem, cal preveure
el que pugui passar.
P: Tota la setmana estàs
pendent del partit, dels
entrenaments, d'anal-
itzar el rival?
R: L'entrenador mai des-
connecta, ni guanyant ni
perdent, és l'essència del
futbol,   gestiones un
grup de 20 jugadors,
amb una situació perso-
nal diferent, i el futbol
amateur encara ho fa
més difícil, no sempre
comptes amb tota la
plantilla, analitzes un
post partit i et falten la
meitat de jugadors.
Estàs tota la setmana
parlant encara del partit
anterior i preparant el
proper.
P: Fan el llit els
jugadors?.
R: Tots vivim del resultat,
un entrenador, per molt
que sàpiga transmetre,
dirigir i treballar bé, al
final el que compta és el
resultat de diumenge, si
no guanyes, de poc ser-
veix la teva feina, llavors
es creen dubtes i surten
els interessos personals i
l’egoisme. En general,
poden haver-hi jugadors
que mostren el seu
desacord creant males-
tar perquè el tècnic
pugui estar questionat.
P: Tècnics que admires?.
R: Pep Guardiola, Emery,
Simeone, Luis Enrique, i
perquè no, Jordi
Fabregat i Toni Teixidó,
de fet intento aprendre
de tots els entrenadors.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  NACHO PÉREZ

PROPER: 

NARCÍS LABÒRIA

50 «Solament desconecto 
del futbol quan dormo»

PASSIÓ I MÉS PASSIÓ 

By: Joaquin Celma
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El cadet de la Rapitenca no va jugar el partit perquè el Marianao no es va presentar. Per això, ja
el mateix dissabte va celebrar el retorn a Divisió d’Honor. Bona feina dels jugadors i del tècnic Jordi
Font, a més de Joni i Xavi Marqués, integrants del cos tècnic. 

Ascens a Divisió d’honor
EL CADET DE LA RAPITENCANOU ÈXIT PER AL REM EBRENC

El passat dissabte dia 21, i organitzat per la
Associació Esportiva de Futbol Sala “Baix Ebre”
de Tortosa, al pavelló El Temple es va celebrar un
encontre amistós de futbol sala entre una selecció
de Tortosa (foto) i l’equip els Faraons de l’Aldea,
de la tercera divisió. El resultat va ser de 3-7.
L’associació Esportiva de Futbol “Sala Baix” va ini-
ciar el 2015 una competició comarcal, en aquest
encontre amistós “va fer palesa la seva intenció
de facilitar que tot aquell que vulgui jugar a
aquest esport, ho pugui fer sigui d’on sigui”.  

Partit contra els Faraons
FUTBOL SALA

Aina Cid (CN Amposta), a les Olimpiades

Al llac de Lucerna de Suïssa, els
dies 22, 23 i 24 de maig, s’ha
celebrat la Regata classificatòria
Olímpica amb prop de 400
remers procedents de 47 paï-
sos, disputant les places en joc
de 14 modalitats de rem olím-
pic. Finalment s’han  complit les
expectatives i Aina Cid  i Anna
Boada han aconseguit la plaça
olímpica, al quedar en primera
posició a la final de la regata
classificatòria Olímpica, en la

modalitat de 2 sense. El bot de
la selecció espanyola  format
per Aina i Anna, han marcat un
temps de 7:10.16, quedant a 1
segon els bots de Xina e Italià i
2 segons el de Polònia, tots
quatre bots han quedat classifi-
cats per als jocs. Amb Aina ja
son un total de sis remers per-
tanyents al Club Nàutic
Amposta, que han participat al
llarg de l’historia a les olimpía-
des, com ara, Luís Miguel

Oliver (actual President) a
l’Olimpiada Los Angeles 84;
Toni Merin a Barcelona 92;
David Morales (actual  director
tècnic), Toni Merin, Anna
Accensi i Bienve Font (seleccio-
nador) a l’Olimpiada Atlanta
96. Una gran notícia per a l’es-
port ampostí i ebrenc que
tindrà, amb Aina, quatre repre-
sentants a Rio.
Un orgull per al Club Nautic
Amposta i un premi per Aina.  

CH AMPOSTA

El cadet del Club Handbol Amposta disputa demà les semifinals
contra el CH Sant Esteve a les 11.30 a partit únic.  
Pel que respecta al sènior, jugarà la Copa Catalana ‘Gonzalo
Usero’ contra el CH Vilamajor el cap de setmana 4-5 de juny, a
Amposta, en horari per confirmar.
Finalment dir que ja han començat els entrenaments per prepa-
rar els autonòmics que la selecció Catalunya afrontarà a princi-
pis del 2017. Del club ampostí, han anat convocades Gemma
Gàlvez (juvenil) i Yaiza Ferré, Marina Seder i Emma Garcia
(cadet). 
D’aquests entrenaments sortirà la convovactòria per anar tor-
neig internacional de Granollers.

El cadet juga les semifinals

GRAN TEMPORADA, AMB OPCIONS DE PUJAR A COPA CATALUNYA

L’Ajuntament de
Tortosa ha lluirat
una placa l'equip
Sènior del Club
Bàsquet Cantaires,
primer classificat
de la promoció per
l'ascens a la Copa
Catalunya. 
L'acte va tenir lloc
dimarts al Saló de
Sessions de
l'Ajuntament de
Tortosa.

Recepció oficial al CB Cantaires

EN UN MINUT

L’asconenca Judith Sans
jugarà amb la selecció
espanyola ABSOLUTA
d’handbol femení els dos
darrers partits de classificació
per l’europeu d’aquest estiu.
La pivot de la Ribera d’Ebre
és la principal novetat de les
guerreres per afrontar els
dos últims partits, contra
Àustria i Bulgària. Judit juga
amb el Bera Bera (Donosti)
que potser campió. 

Més
notícies

CLUB VOLEI ROQUETES

L'equip sènior femení es va desplaçar el passat dissabte a Sant
Celoni, revalidant la quarta plaça de la classificació. L'equip
roquetenc, tot i presentar bastantes baixes, va realitzar un gran
joc i es va imposar a l'equip local per 1-3 amb parcials (16-25, 25-
17, 21-25 i 16-25). Amb aquesta victòria finalitzen la temporada
amb bon sabor de boca, a l'espera de tornar la temporada que ve
a la mateixa categoria.
Per altra banda, el cadet i juvenil femení, encara continuen la
competició. Aquests dos equips, es van desplaçar al camp del
Sant Just. L'equip cadet es va imposar per 1-3 amb parcials (25-
16, 25-27, 18-25 i 17-25). I el juvenil va perdre per 3-1 amb par-
cials (25-21, 25-19, 12-25 i 25-17).
Aquesta pròxima setmana, aquests dos equips rebran a
l'Hospitalet.

Bon final de temporada
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi negre jove    Temperatura 14º - 16º

Conill amb cireres

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 1 conill tendre d’1kg tallat a trossets ben petits
• 100g de cansalada del tallada a daus petits
• 1 branqueta de farigola 
• oli d'oliva verge extra
• 150ml de kirsch
• 600ml d'aigua mineral
• 400g de cireres
• sal
• 50ml de vinagre de Fòrum Cabernet
• 50g de sucre morè de canya
• 100ml d'aigua mineral

PREPARACIÓ:
• En una cassola gran, s'hi posen els talls de conill amb un
raig d'oli, la cansalada i la farigola. Es salpebra i es remena

fins que la carn perdi el color de cru (no ha de quedar dau-
rada).
• S'hi tira el kirsch i els 600 ml d'aigua mineral, i es deixa cou-
re a foc mitjà. De tant en tant, cal remenar, fins que el líquid
s'hagi evaporat totalment. 
• En un cassó, es prepara l'agredolç de cireres. S'hi posa el vi-
nagre (en aquest cas si no trobem vinagre de Fòrum, podeu
fer servir un vinagre de vi negre) i el sucre, i es deixa coure a
foc molt lent fins a aconseguir un caramel (uns 15 min). S'hi
afegeixen els 100 ml d'aigua i les cireres, i es deixa que no-
més arrenqui el bull. 
• Es tira la salsa del cassó amb les cireres a la cassola, i es re-
mena bé.
• S'enforna 8 min a 170 °C.

Bon profit!
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Cel poc o mig ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans fins al migdia, sobretot al nord-
oest. A la tarda quedarà serè o poc ennuvolat, tot i que creixeran alguns núvols d'evo-
lució a punts de muntanya de la meitat oest al centre del dia. A més, hi haurà intervals
de núvols baixos a punts del litoral, sobretot a partir del vespre.

Precipitacions
No es descarta algun ruixat feble i minso a punts del Pirineu occidental.

Temperatures
La temperatura serà semblant o lleugerament més alta. Ambient càlid al centre del dia
a l'interior. La temperatura mínima oscil·larà entre 6 i 11 ºC al Pirineu, 8 i 13 ºC al
Prepirineu, 11 i 16 ºC a la depressió Central i al prelitoral i entre 13 i 18 ºC al litoral. La
temperatura màxima es mourà entre 21 i 26 ºC al Pirineu i al litoral, 26 i 31 ºC a Ponent
i entre 24 i 29 ºC a la resta del país.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i regular al litoral i al prelitoral, puntualment dolenta al final
del dia. A la resta del territori serà bona, amb alguna boirina matinal. Hi haurà pols en
suspensió.

Vent
El vent bufarà fluix i de direcció variable fins a mig matí i al final del dia. Al centre de la
jornada s'imposarà el vent fluix amb cops moderats de component sud..

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

27º
Mínima

15°
MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Serà  més flexible i menys conservador a l’hora
de relacionar-te amb algú que no coneixes. Si et
relaciones amb persones alegres i plenes de
vida, et sentiràs molt millor.

Has de plantejar-te  noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes  que has de
modificar. Si en tens ocasió, procura allunyar-te
de la ciutat i sortir al camp.

Taure
20/4 al 19/5

Centrar-te  en el teu camí  és  molt  important per
assolir els teus desitjós en matèria d’amor.
Respecte a la salut, evita els excessos amb l’alco-
hol  i així buidaràs la ment.  

En assumptes  d’amor t’agradà  gaudir  dels pla-
ers  que la vida  et regala;  avui  és el dia apro-
piat perquè facis allò que més et vingui de gut
sense preocupar-te d’altres assumptes. 

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l’amor, avui  no hi hauràs  res  que
pugui trencar la teva harmonia personal.
Cuida més  de la teva salut; aprofita  per des-
connectar dels teus assumptes  de treball.

En l’amor has de deixar-te  emportar per la teva
creativitat, però no has de deixar-te endur per
somnis irrealitzables. Estàs entrant en un nuo
cicle. Hauries  de canviar certs hàbits.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui tindràs  el cor  obert  a noves  perspecti-
ves , mostraràs un tarannà apassionat  i seduc-
tor. Tot el que  tingui  a veure  amb  practicar
activitats  esportives  és  molt positiu  per a tu.

Intenta improvisar, deixa’t  fluir  pels teus  senti-
ments que et sabran guiar. Tens moltes coses
bones per donar. Cuida  la teva  salut. Calen fets,
no paraules.

Lleó
22/7 al 22/8

La teva imatge  cotitza  a l’alça. Pots  viure  un
període molt ric de l’àmbit sentimental.
Respecte a la teva salut, possiblement  passes
massa  hores  assegut  per motius laborals.

Aquari
20/1 al 18/2

El trànsit de Venus per la teva casa  cinc  reflec-
teix que en assumptes d’amor et mostres  més
vehement. Avui estaràs inspirat. No et convé
tenir cap tipus d’excés amb l’alcohol.

Verge
23/8 al 21/9

La força  del teu amor de vegades la  demos-
tres amb un caràcter massa emocional.
Intenta relaxar-te. La teva salut et respon,
però no has de forçar la maquina. 

Peixos
19/2 al 20/3

Dintre  de la teva vida sentimental, avui els petits
detalls  tindran  molta  transcendència. Respecte
a la teva salut, el teu  estat d’ànim estarà  tranquil
i optimista.

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

FAIG CLASSES de pri-
maria al juliol i agost.

Repassem lo après durant
el curs.

Grups molt reduïts.
Zona Temple.

Tel. 629 42 32 29 
(matins de 9 h a 12 h).
josepesn@gmail.com

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

OFERTA CATALANA
PLANTA DE LUJO.
MASAJES RELAJANTES
COMPLETO 20 EUROS
DISCRETO INDEPEN-
DIENTE 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

CENTRE DE DIA
L’ONADA

(L’AMPOLLA)
Necessitem un

auxiliar de geriatria
a jornada parcial.
Sou segons conve-
ni. Incorporació
immediata.
Mail:

rrhh@lonada.com

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Aquest divendres 27 comença
la novena edició de
Litterarum, la Fira
d'Espectacles Literaris de
Móra d'Ebre, i la Fira del
Llibre Ebrenc que converteix
Móra d'Ebre en capital d'un
dels esdeveniments culturals
més importants de les Terres
de l'Ebre.

Es tracta de dues fires diferents
però que comparteixen alguna
cosa més que les dates. Si
Litterarum vol apropar la litera-
tura i els escriptors en llengua
catalana a través dels especta-
cles literaris, la Fira del Llibre
Ebrenc, que enguany arriba a
la tretzena edició, vol ser el
punt de trobada de totes aque-
lles persones que produeixen,
editen, promocionen, venen o
llegeixen llibres escrits per
autors o entitats de les Terres

de l'Ebre o que són de temàti-
ca ebrenca. Enguany es repe-
teix la fórmula d'una gran lli-
breria única en què es podran
trobar uns 2.000 títols de lli-
bres diferents. «La cuina a la
literatura i del llibre a la taula»
serà el tema central de la tret-
zena Jornada del Llibre Ebrenc
2016. L'escriptora Coia Valls i
Juanjo Roda, director de la
col·lecció «La Teca» d'Onada
Edicions seran, els protagonis-
tes de la taula, moderada per
l'Institut Ramon Muntaner.
L'objectiu de la jornada és ana-
litzar com a través de la litera-
tura es poden conèixer els usos
i costums culinaris d'èpoques
diferents i d'espais territorials
diversos, i com la cuina i el
menjar sovint es converteixen
en protagonistes de pes en les
trames de moltes històries que
ens arriben de la mà de la lite-
ratura.
Per tal d'intensificar la conne-
xió entre Litterarum i la Fira del

Llibre Ebrenc es donaran des-
comptes per a la compra de lli-
bres a aquelles persones que
comprin entrada per als espec-
tacles de pagament. Un total
de divuit espectacles de com-
panyies de Catalunya, les Illes
Balears i el País Valencià estant
programats en aquesta edició
de Litterarum (veure pàgines
centrals) que estarà marcada
per «L'Any Llull», tenint en
compte que enguany es com-
pleixen els 700 anys de la seua
mort. Per tant, tres dels espec-
tacles que es presenten
enguany estan inspirats en l'es-
criptor i humanista mallorquí.
Litterarum està organitzat per
l'Ajuntament de Móra d'Ebre i
la Institució de les Lletres
Catalanes, mentre que la Fira
del Llibre Ebrenc l'organitzen
l'Ajuntament de Móra d'Ebre,
el Centre d'Estudis de la Ribera
d'Ebre, l'Institut Ramon
Muntaner i el Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre. 

La Fira d'Espectacles Literaris Litterarum 
i la Fira del Llibre Ebrenc

ACTUALITAT

DUES FIRES QUE COMPARTEIXEN MÉS QUE DATES

MÓRA D’EBRE

Del 27 al 29 de
maig podrem gau-
dir de l'ampli ven-
tall d'espectacles i
d'una extensa pro-
ducció literària

Fotos Litterarum: Presentació a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona amb la intervenció de: Bikimel i Maria Cabrera, dos de les protagonistes de les residències creati-
ves, del director de la Fira, Albert Pujol, de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs i l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol


