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“Un país per defensar
el riu Ebre”
Per consolidar el problema de l’Ebre com a problema de país, la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE) va convocar al seu dia una manifestació a Barcelona, que
tindrà lloc el proper diumenge, dia 5 de juny. Ara, un mes després, la PDE és conscient que el debat mediàtic de les últimes setmanes al voltant de les Terres de
l'Ebre ha interferit i pot perjudicar el suport extern cap a la seva causa. Malgrat
això, ha preparat la manifestació del pròxim diumenge amb el mateix objectiu:
reenfocar l'atenció en la lluita contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, l'exigu cabal
ambiental del riu i la prevista multiplicació de regadius a la conca.
Tot això, convertint-ho en una lluita de país.
P3

Aquest cap de setmana

Cita amb la gastronomia
i el comerç, a l’Ampolla
Els comerços de l’Ampolla oferiran els seus millors productes, des d’avui i fins diumenge, en la I Fira Gastronòmica i Comercial, que rep el nom de Fira
GastroAdela.Com.

Avui és notícia
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Terres de l’Ebre. Tortosa es decanta per
mantenir i reinterpretar el monument de la
P4
Batalla de l’Ebre.

Terres de l’Ebre. El ple d’Amposta aprova
inversions per un valor d’1,8 milions
P6
d’euros.

Esports. Tortosa i Flix disputen aquest cap
de setmana els partits d’anada de les
P14
promocions d’ascens.
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Un debat de llarga durada

Una vegada es van conèixer els resultats de la consulta de Tortosa, es donava el tret de sortida als missatges per xarxes socials amb crítiques pel posicionament
majoritari dels ciutadans de la capital del Baix Ebre. Ferran Bel, l’alcalde, va respondre dient que"els tortosins no som feixistes, ni franquistes ni antidemocràtics, i
estem compromesos amb aquest país igual que qualsevol altre. Vivim en un país complex i hem d'acostumar a respectar-nos i acceptar-nos". L’alcalde va insistir
en demanar “respecte” davant dels resultats. Però, tal com vam dir la setmana passada, independentment d’aquests resultats, el debat seguirà i la consulta serà
“només” un obstacle per frenar l’impuls de la gent que no ha ocultat que continuarà la seua lluita per assolir el seu objectiu. La història del monument no sembla
acabar aquí.
N de la R: articles d’opinió els podeu trobar al web de més ebre: wwwmesebre.cat

EL DISSABTE, 11 DE JUNY

Gran Nit d’Humor, amb Javi Princep,
i Festa Retroespective a Sant Làtzer

EN UNA JORNADA CELEBRADA A LA LIRA D’AMPOSTA

CaixaBank assessora sobre la jubilació a un
centenar de clients del Montsià
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A partir de les 22:30h, demà dissabte, al Parc dels Països Catalans del barri
de Sant Llàtzer, actuació d'una de les futures promeses de l'Humor estatal
i un dels millors imitadors del moment, el magnific JAVI PRINCEP!
El plat fort de la nit arribarà després de Javi Princep de la mà d’un dels
millors còmics de Paramount Comedy i monologuista de El Club de la
Comedia, el gran DAVID NAVARRO!!!!!
Per acabar d'arrodonir la nit, es produirà la primera Festa Retroespective al
barri a càrrec del conegut Dj TONI RICO!!!!! Dj que arriba des de Castelló
amb una llarga i important trajectòria en moltes discoteques de la zona.
Aquesta gran festa éss organitzada per l'Associació de Veïns del barri de
Sant Llàtzer i tothom podrà gaudir d'ella per un preu de 6€ , si compres
l’entrada anticipada o 8€ si la compres la mateixa nit a la taquilla.
Es montaran cadires per a les 2 hores de l'espectacle d’humor i tindreu a
la vostra disposició servei de barra durant tota la nit.
Les entrades anticpades es poden comprar a Tortosa:
Llibreria La 2 de Viladrich(c/despuig)
Ebrebooks (av/ generalitat)
Art i papers (c/Pintor Gimeno)
A SANT LLÀTZER:
Forn de pa Enriqueta
Forn de pa i Pastisseria Tere
Papereria Sant Llàtzer.
Les entrades anticIpades estaran a la venda fins al 10 de Juny.
Tota la informació al Facebook de l'aavv de Sant Llàtzer.

L’Aldea: cap mena de
despesa electoral
Segons nota del consistori aldeà, els grups municipals en representació a l’Ajuntament de l’Aldea, ERC i CDC, han adoptat de comú acord la decisió de “no
generar cap mena de despesa electoral destinada a la col·locació de cartells, pancartes, banderoles etc, durant la campanya de les Eleccions Espanyoles del 26
de juny. Aquest acord es traslladarà de manera oficial al plenari que tindrà lloc el
proper dia 16 de juny, amb aquesta decisió els grups municipals fan costat a la
austeritat que demanda la actual situació econòmica que no és ni molt menys la
més apropiada per assumir despeses generals que es creuen innecessàries”.

Més d’un centenar de clients de CaixaBank de la comarca del Montsià van
assistir a la trobada Caixafu[Tu]r celebrada a la sala d’actes de la Lira
Ampostina. La reunió, organitzada per VidaCaixa i CaixaBank, va tenir
com a objectiu ajudar a planificar la jubilació dels seus clients d’acord amb
les seves necessitats i expectatives.
Les trobades formen part del programa Caixafu[Tu]r, un programa transversal, amb un equip de gestors especialitzats, que pivota sobre tres eixos:
l’estimació d’ingressos que tindrà el client quan es jubili tenint en compte
els recursos actuals i futurs; la necessitat de conscienciar i planificar la jubilació sense esperar als darrers anys previs a la finalització de la vida laboral i l’oferiment de solucions a través d’un ampli portfoli de productes que
s’adapten a cada perfil de client per a dissenyar un pla d’estalvi per a la
jubilació.
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El Consell Comarcal del Montsià i la Diputació
inicien els plans d’ocupació 2016
Ja s’han iniciat els Plans d’Ocupació 2016 impulsats per la Diputació de Tarragona amb la col·laboració del Consell Comarcal del Montsià, que tindran
una durada de 6 mesos i donaran ocupació a 5 persones procedents dels municipis del Montsià. El Pla d’Ocupació té com a objectiu afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat d’aquells col·lectius més vulnerables. Es preveu que realitzin tasques de manteniment i conservació de zones d’interès pel
seu valor turístic i natural a municipis de Freginals, La Galera, Godall, Mas de
Barberans i Santa Bàrbara. D’altra banda, també s’han signat els convenis de
col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Alcanar, Ulldecona,
La Sénia, Sant Jaume, S Bàrbara, Freginals, La Galera, Godall, Masdenverge i
Mas de Barberans dins del marc del programa Treball i Formació 2015.
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Ulldecona reivindica el potencial dels actius
del poble amb Patrimonium

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)
Tel.: 877 180 170

L’Ajuntament d’Ulldecona ha presentat Patrimonium, un cicle de xerrades orientades a donar difusió als diferents projectes que ara mateix s’estan duent a terme
per a la posada en valor dels actius patrimonials de la vila, englobats tots ells dins
del projecte a llarg termini ‘Ulldecona, un passeig per la història’. L’objectiu és apropar a la societat civil el ric patrimoni de la vila i com, mitjançant la gestió, aquest
es converteixi en una eina de dinamització cultural, econòmica i científica.

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
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Més notícies
* J O R N A D E S
GASTRONÒMIQUES
DE L’ARRÒS, que tenen
lloc entre l'1 i el 30 de
juny. La presentació serà
demà dissabte 4 de juny
a les 10.30 del matí al
Poblenou, en el marc de
la 27a plantada de l'arròs.
L’acte es farà davant de
l'ajuntament
del
Poblenou.
*EL CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX
EBRE, entre altres temes,
van comentar-se les
queixes dels pagesos pel
mal estat del camí del
canal Xerta-Sénia, cada
cop
més
malmès.
L’ens comarcal va informar que ha tingut converses amb el Departament
d’Agricultura i que aquest
s’ha
compromès
a
incloure una partida als
pressupostos
de
la
Generalitat per a poder
arranjar-lo.
*CARLOS
BARAT,
DIRECTOR GENERAL
DEL CASTOR, va declarar davant del juge de
Vinaròs. Va manifestar
que els estudis de sismoresistència avalaven la
posada en marxa de
l’activitat de la planta,
tot i els múltiples
terratrèmols que es van
generar.
*L’OFICINA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA EL
FRAU investiga com
s’han utilitzat fons europeus que han servit per
finançar 15 projectes
adjudicats per l’empresa
pública Acuamed, entre
ells la descontaminació
del pantà de Flix.
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La PDE apel·la a reenfocar la imatge de les Terres de l'Ebre cap
a la "lluita de país" en contra del Pla Hidrològic
Vol que la manifestació del pròxim diumenge a Barcelona serveixi per reforçar la lluita a Europa davant "l'ofensiva del PP"
Conscients que el debat
mediàtic de les últimes setmanes al voltant de les
Terres de l'Ebre ha interferit i pot perjudicar el suport
extern cap a la seva causa,
la Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha preparat la manifestació del pròxim diumenge a Barcelona
amb l'objectiu de reenfocar l'atenció en la lluita
contra el Pla Hidrològic de
l'Ebre,
l'exigu
cabal
ambiental del riu i la prevista multiplicació de regadius a la conca. Segons
ACN, "un problema de
viabilitat territorial" i de
"país", ha remarcat el portaveu del moviment social,
Manolo Tomàs. En un
moment en el qual el
govern espanyol del PP en
funcions i les comunitats
de regants es rearmen

I Fira Gastronòmica i
Comercial a l’Ampolla
Aquest cap de setmana

Els comerços de l’Ampolla oferiran
els seus millors productes des d’avui
i fins diumenge en la I Fira Gastronòmica i Comercial de l’Ampolla, que
rep el nom de Fira GastroAdela.Com.
A més a més, es comptarà amb la
participació d’en Pere Tàpies (a la foto), qui farà ràdio difusió de l’activitat.
També es comptarà amb la col·laboració especial de la Fundació Alicia,
així com, amb dos cuiners premiats
amb 1 sol per la guia Repsol en Avelino Ramon del Restaurant Daluan i en Jeroni Castell del Restaurant Les Moles, qui, a
més, disposa d’una estrella Michelin.

amb
una
campanya
davant les institucions de
la UE per defensar el Pla i
els regadius, atribuint als
opositors motivacions polítiques vinculades a l'independentisme, consideren
que la protesta d'aquest 5
de juny ha de servir per
reforçar l'estratègia política i jurídica imminent, amb
la pròxima publicació de
l'informe definitiu del
Comitè de Peticions del
Parlament Europeu i la
presentació d'una queixa
davant
la
Comissió
Europea.La
cinquena
manifestació que la PDE
convoca a Barcelona arriba
enmig d'un clima enrarit a
les Terres de l'Ebre, on el
debat mediàtic sobre la
retirada del monument
feixista del riu Ebre a
Tortosa dels últims dies i

setmanes ha acabat eclipsant pràcticament qualsevol altre. "La imatge que
surt de les Terres de l'Ebre
ens perjudica", ha admès
Tomàs qui, tot i això, considera que l'entitat, respecte ella mateixa, no té
aquesta preocupació.
La PDE vol aprofitar que la
data coincideix amb la
celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient per projectar la seva lluita convertint la protesta de
Barcelona en un dels punts
neuràlgics de la commemoració a l'Estat espanyol.
Informar que les Joventuts
polí́tiques de les Terres de
l'Ebre “seguim unides en
la lluita per defensar el
futur del nostre territori i
mostrem una vegada més
unitat d’acció enfront
aquest nou atac a l’Ebre”.

Deltebre inicia les obres de
l’EAC i del Punt d’Informació
Turístic de Riumar
Aquesta mateixa setmana s’han començat
les obres de rehabilitació de l’edifici que acollirà l’Espai d’Atenció
Ciutadana i el Punt
d’Informació Turística
que l’Ajuntament de
Deltebre
obrirà
a
Riumar a principis d’aquest estiu. En aquest equipament, i de manera progressiva al llarg del mandat, la
ciutadania podrà realitzar certs tràmits administratius
que actualment només es poden efectuar al propi
Ajuntament. Alhora, també es recuperarà el servei d’informació turística a Riumar que el principal nucli turístic del municipi havia perdut des de fa uns anys.
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Tortosa es decanta per mantenir i reinterpretar el monument
de la Batalla de l'Ebre, amb un 68% dels vots
La participació en la consulta popular s'apropa al 30% del cens de majors de 16 anys, 8.464 persones. Bel demana “respecte”
Tortosa va decidir mantenir,
reinterpretar i contextualitzar el monument de la
Batalla de l'Ebre per àmplia
majoria. Un 68,36% dels
participants, 5.755 persones, en la consulta popular
d'aquest dissabte van escollir aquesta opció enfront el
31,25%, 2.631 persones,
que van votar per la retirada i museïtzació del monòlit. Segons ACN, en total, la
participació en la primera
consulta popular no referendària que celebrava
l'Ajuntament de Tortosa
fou del 29,73% amb un
total de 8.464 votants d'un
cens total de 28.466 persones. L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va assegurar
que l'elevada participació per ser una consulta- va

superar totes les expectatives i va ser contundent
demanant "respecte" per a
la ciutadania que ha exercit
el seu vot i per a tota la ciutat en general davant l'allau
de missatges que s'han
desfermat per les xarxes
socials en conèixer els resultats de la consulta.

"Els tortosins no som feixistes, ni franquistes ni antidemocràtics, i estem compromesos amb aquest país
igual que qualsevol altre.
Vivim en un país complex i
hem d'acostumar a respectar-nos i acceptar-nos", va
remarcar Bel davant el que
va començar a ser un allau

de crítiques a través de les
xarxes socials pel posicionament majoritari dels ciutadans en la consulta.
L'alcalde va defensar que a
Tortosa "som tan democràtics com el que més", i va
assegurar que "no es votava feixisme, ni franquisme". "És més senzill, es
votava si un monument es
museïtzava o es reinterpretava". Amb contundència,
va insistir en demanar "respecte" a les persones i a
Tortosa i va advertir que no
es qüestioni el "tarannà
democràtics dels votants.
Això no és seriós ni convenient". Respecte la celebració de la consulta, Bel va
explicar que ha superat
totes les expectatives de
participació.

Demanda judicial
Aquesta setmana, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
restat importància a la
demanda que dimarts va
presentar un advocat de
Madrid al jutjat contenciósadministratiu de Tarragona
contra l'Ajuntament de la
capital del Baix Ebre per
"incompliment" de la Llei
de Memòria Històrica.
Bel ha recordat que aquest
lletrat és el mateix que fa
un any i mig va denunciar
prop de quaranta alcaldes
de l'Estat, entre ells el de
Tortosa, pel mateix motiu.
El Tribunal Suprem va arxivar les demandes, i l'alcalde
de Tortosa creu que amb
aquesta demanda “passarà
el mateix”.
Foto: ebredigital.cat

Resignació a ERC i decepció i preocupació a Movem
Valoracions de la consulta
Després que l'alcalde
anunciés els resultats, els
portaveus de tots els grups
municipals amb representació a l'Ajuntament van
valorar les votacions. Tal
com informa ACN, el primer tinent d'alcalde i portaveu d'ERC, Josep Felip
Monclús, va escenificar la
resignació d'ERC davant
els resultats majoritaris
contraris a l'opció que
defensaven els republicans. Monclús va reconèixer que s'esperaven més
vots per la retirada però

que "la realitat és la que
és", i treballaran per tirar
endavant la voluntat
expressada a les urnes.
Per la seva banda, el portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, fou crític amb
el percentatge de participació, prop del 30%, qualificant-la de "baixa", i
comparant-ho amb el
46% que va assolir la consulta del 9N.
Jordan va lamentar que no
s'hagi fet una campanya
institucional amb més
informació perquè hi havia

L’Ajuntament de Tortosa
asfalta tres carrers

molta gent que no sabia
què es votava, i es va mostrar decebut pels resultats,
perquè l'opció guanyadora no és l'opció que defensava la seva formació, i
preocupat per la "imatge"
que donarà Tortosa a la
resta del país.
"Caldrà fer molta pedagogia perquè se'ns entengui".
També des del PSC, el seu
portaveu, Enric Roig, va
qüestionar que la participació sigui elevada per ser
una consulta, i va qualifi

"Ja no demano comprensió però sí respecte a la
decisió presa pels tortosins". La CUP-AE, per la
seua part, no acata el
resultat d’aquesta consulta
que “no s’hauria d’haver
fet mai. El feixisme i els
seus simbols no es consulten. Per tant, seguirem
treballant per retirar el
monument
franquista,
reformat o no, si cal per la
via judicial. I també seguirem treballant per la retirada de la resta de símbols
franquistes de la ciutat”.

Una il·lustració de l'artista Ignasi Blanch protagonitza
el cartell de la XXI Festa del Renaixement

I construeix cinc passos elevats

L’Ajuntament de Tortosa inicia avui divendres les obres de
reparació i manteniment de tres carrers de la ciutat: Sant
Joan B. La Salle, Ramon Berenguer IV i Hernán Cortés. La
superfície d’actuació és de 3.075 m2 i l’obra consisteix en
el fresat mecànic de l’asfalt existent i la compactació amb
aglomerat asfàltic. Aquests treballs s’allargaran durant tot
el divendres i dissabte. Diumenge es farà la senyalització
horitzontal. Encara dins l’àmbit del manteniment de la
ciutat, durant les properes setmanes l’Ajuntament també
construirà cinc passos elevats de vianants per tal de millorar la seguretat de les persones. Estan situats a les
següents cruïlles: av. Estadi/c.Tarragona, c.Elcano (accés
escola Cinta Curto), Rambla Catalunya/c.València,
c.Berenguer IV/c. La Salle i c.Enric d’Ossó/c.Lamote de
Grignon. La Policia Local senyalitzarà les alternatives en la
circulació de vehicles mentre durin les obres.

car el percentatge de "justet" per ser un tema de
tan calat. Roig també va
criticar la manca de "planificació" en la consulta, i va
assegurar que es mantindran expectants a la proposta que plantegi el
govern municipal sobre
"com i de quina manera"
s'ha de tirar endavant el
que s'ha dit a les urnes.
Per últim, el portaveu del
PP, Xavier Dalmau, estava
satisfet dels resultats i
també va demanar "respecte".

Ha estat presentat aquesta setmana

Una història d'amor
entre una parella del
segle XVI, ella representant d'una de les famílies nobles de Tortosa i
ell un músic de carrer,
protagonitzen la il·lustració que l'artista
Ignasi Blanch ha fet per
al cartell de la XXI Festa
del Renaixement, i que
aquest dimecres ha presentat el mateix artista
junt a l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel i el
regidor de Festes,
Domingo Tomàs.
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Més reaccions
*LA COMISSIÓ PER A LA
RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA ha
volgut deixar clar que continuarà treballant per aconseguir el seu objectiu. "La
consulta ha estat un entrebanc per avançar cap a la
retirada però més aviat o
més tard el retirarem", ha
assegurat la portaveu Ester
Baiges. L'entitat ha lamentat el que consideren una
"irresponsabilitat política"
de la majoria de regidors del
consistori per avalar i legitimar una consulta que possibilitat que el monument es
quedés al mig del riu.
Malgrat que encara no han
decidit els passos a seguir a
partir d'ara, la Comissió ha
deixat clar que "estem en el
mateix moment que quan
ens vam constituir", i que
no defalliran en el seu
objectiu.
*
'TORTOSINS
PEL
MONUMENT', el seu president, Jaume Solé, s'ha mostrat molt satisfet pels resultats, i amb un missatge
"conciliador" ha animat a
totes les parts, també als
defensors de la retirada, a
treballar conjuntament per
un projecte de monument a
la pau a tots els tortosins.
*JOAN TARDÀ (ERC),
sobre
Tortosa:
"Seria
impensable
que
a
Alemanya es fes una consulta sobre un monument
que enaltís el nazisme”.
El portaveu del partit a
Madrid reconeix divergència de criteri entre l'executiva nacional i la secció local
però defensa la sobirania
d'ERC Tortosa.
*EL
COORDINADOR
GENERAL
DEL
PPC,
XAVIER GARCÍA ALBIOL,
s’ha congratulat que dissabte passat la consulta sobre
el monument franquista de
Tortosa obtingués un resultat que demana el manteniment del símbol de la victòria de la batalla de l’Ebre
ubicat sobre el riu. El líder
dels populars considera que
els veïns de Tortosa “han
actuat amb sentit comú”.
*LA CONSELLERA DE LA
PRESIDÈNCIA I PORTAVEU
DEL GOVERN, NEUS
MUNTÉ, s’ha limitat a respectar el resultat de la consulta. Munté ha recordat
que 19 dels 21 regidors del
consistori, que representen
a quatre partits diferents,
van avalar celebrar la seua
celebració.
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El ple d’Amposta aprova inversions
per un valor d'1,8 milions euros
També ha aprovat de forma inicial el reglament del banc de terres públic

El ple d'Amposta va donar llum verda dilluns 30 al vespre a una modificació pressupostària que permetrà la inversió de prop d'1'8 milions d'euros en diferents obres de
manteniment i millora del municipi. En concret, 1,6 milions d'euros corresponen a
inversions financerament sostenibles i inclouen més de 400.000 euros en camins,
60.000 euros per a la supressió de barreres arquitectòniques, també prop de 200.000
euros en la urbanització del carrer Sant Roc o 190.000 euros en la substitució del clavegueram. "Quan vam presentar el pressupost per aquest 2016, vam incloure una partida d'inversions menuda, i ja vam assenyalar que en tancar el pressupost del 2015
podríem veure quines actuacions es podrien realitzar", va recordar l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs.
A més, l'alcalde també va detallar que en aquesta modificació pressupostària, entre
d'altres coses, es preveuen 200.000 euros per al cobriment de les pistes de futbol sala,
una obra que es finançarà amb romanent de tresoreria, i també 670.000 euros per a
l'amortització de préstec. "Malgrat que no ens obsessiona reduir l'endeutament, amb
aquesta amortització sí que reduirem la ratio al 50% i això ens deixarà més marge de
maniobra per a més avant", explica Tomàs.
Banc de terres públic
El ple ordinari de maig també va aprovar, amb els vots a favor d'EA, del PSC i del regidor German Císcar, i les abstencions de la regidora no adscrita Rosita Pertegaz i el grup
de Convergència, l'aprovació inicial del Reglament del Banc de Terres de l'Ajuntament
d'Amposta. "Es tracta de crear un banc de terres, fonamentalment de secà, que estan
en desús i que s'estan degradant", va argumentar el regidor de Pagesia, Dani Forcadell.

La Policia Local d'Amposta deté dos individus
per un robatori amb força en un habitatge
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L'exalcalde, Manel Ferré, investigat pel
cobrament fraudulent
De prop de 24.000 euros en dietes
L'exalcalde d'Amposta, Manel Ferré (CiU),
hauria cobrat fraudulentament 23.630,89
euros en dietes de l'Ajuntament i diversos
organismes públics dels quals formava part
entre els anys 2011 i 2014. Així ho revela un
informe dels Mossos d'Esquadra encarregat
per la titular del jutjat número 2 d'Amposta, i
al qual ha tingut accés l'ACN, dins de les
diligències prèvies en les quals Ferré figura
com a investigat per malversació de cabals
públics arran la denúncia presentada l'any
passat pel regidor German Ciscar. El document detalla com l'exalcalde reclamava i acabava percebent d'altres administracions el
cost de desplaçaments que ja havien estat sufragats amb mitjans de Consorci de Salut
i Social de Catalunya (CSC), que encara presideix. Així, i via una doble imputació "irregular", l'Ajuntament d'Amposta li va arribar a abonar 13.828,43 euros durant quatre
anys. En alguns casos, les despeses haurien estat pagades fins a tres cops: de fet,
segons els Mossos també va percebre, per motius i dates coincidents, 9.802,46 euros
d'altres ens públics en els quals participava o formava part dels òrgans de direcció. En
aquest sentit, la jutgessa ha ofert a l'Institut Català de la Salut (ICS) si es vol personar
en el cas com a perjudicat. Paral·lelament ha reclamat a la interventora municipal un
informe exhaustiu sobre el cobrament de dietes de l'exalcalde, també en l'exercici d'altres càrrecs que, majoritàriament, no estaven vinculats a la seva condició de representant municipal.
Versió de Manel Ferré
Preguntat per l'ACN, Ferré ha reconegut que va declarar com a investigat fa pocs dies
al jutjat número 2 d'Amposta, un tràmit del qual, assegura, en va sortir "satisfet" perquè Fiscalia hauria demanat una ampliació de la informació existent. L'exalcalde i president del CSC ha evitat entrar a abordar els termes concrets del contundent informe
dels Mossos –amb l'argument que es tracta d'un assumpte judicialitzat-, però sosté
que el document conté "apartats que no s'ajusten a la realitat i inexactituds" que
podrà "documentar". "Estic amb la consciència molt tranquil·la. He actuat sempre en
benefici de l'Ajuntament d'Amposta i ho puc demostrar", ha assegurat. En aquest sentit, Ferré ha volgut reclamar que es respecti la seva "presumpció d'innocència" i veu
"interessos polítics" darrere del cas. Ha recordat que les tres denúncies que Ciscar
havia presentat contra ell amb anterioritat, per altres assumptes relacionats amb la
seva gestió com alcalde, van acabar sent arxivades als jutjats i espera que aquesta
segueixi el mateix camí. "Confio en la Justícia. Estic tranquil", ha insistit.

Retirada una placa del nomenclàtor
franquista de l'avinguda de la Ràpita
A la capital del Montsià

Els detinguts van ser enxampats in fraganti pel propietari de l'habitatge

La
Policia
Local
d'Amposta va detindre
el 23 de maig dos individus, de 37 i 25 anys,
com a presumptes
autors d'un robatori
amb força en un habitatge al carrer Corsini
d'Amposta. Els dos
presumptes lladres van
ser detinguts mentre
circulaven pel carrer
Barcelona.
Els dos detinguts, amb
la col·laboració d'una tercera persona, que va ser localitzada i detinguda pels Mossos
d'Esquadra, van ser sorpresos in fraganti dintre de l'habitatge pel mateix propietari, que
també estava a l'interior. Gràcies a les accions del propietari i d'un altre testimoni, que va
informar a la Policia Local, els agents van poder intervenir el vehicle i detenir als presumptes autors del robatori. En la intervenció els agents també van intervenir diversos estris
utilitzats per inhabilitar el bombi del pany de la porta i així poder entrar a l'immoble.

La Brigada Municipal ha retirat aquest
dilluns 30 de maig una de les últimes
plaques del nomenclàtor franquista que
existien a Amposta. Es tracta d'una
placa de l'actual avinguda de la Ràpita,
ubicada al número 28 d'aquest carrer, i
que portava el nom de Avenida
Generalísimo Franco. “Fent revisió de
les plaques, vam detectar a sota d'una
placa actual una altra en la que semblava que no posés el nom actual, sinó que
es deixava entreveure el nom del dictador”, explica el regidor de Serveis
Municipals, Pagesia i Medi Natural, Dani Forcadell, “per això s'ha procedit a la retirada immediata”. Ara, la placa es traslladarà o bé al Museu de les Terres de l'Ebre o
bé a l'arxiu comarcal del Montsià per a la seva conservació”, afegeix el regidor. A
hores d'ara, aquesta seria l'última de les plaques que es tenen localitzades.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat que en compliment de la Llei de
memòria històrica s'han de retirar tots aquests elements franquistes. “A hores d'ara,
no tenim localitzada cap placa del jou i les fletxes d'habitatges de protecció oficial de
l'època franquista”.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*EL DEPARTAMENT D'AFERS EXTERIORS, RELACIONS INTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA DE LA
GENERALITAT, I CONSELL
COMARCAL
DE
LA
TERRA ALTA organitzen
l’acte de presentació de la
pel·lícula Ebre, del bressol
a la batalla, avui divendres
dia 3 de juny, al cinema de
la
Societat
Unió
Gandesana, de Gandesa
(18.30h).
*HORTA DE SANT JOAN
SE SOLIDARITZA AMB
L’EQUADOR, celebrant
una festa aquest dissabte
per recaptar fons pels
daminificats pel terratremol. Una iniciativa d’un
grup de veïns i veïnes de
la localitat. L'alcalde,
Joaquim Ferràs, ha convidat el cònsol general de
l'Equador a Barcelona, Sr.
Richard Olivo, que ha
confirmat la seva presència durant el dia a Horta
de Sant Joan.
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Litterarum i la Fira del Llibre
Ebrenc, rècord de visitants
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Arquitectes d’arreu de Catalunya
visiten la ciutat ibèrica
Del Castellet de Banyoles de Tivissa

A Móra d’Ebre, el cap de setmana passat
La novena edició de
Litterarum,
Fira
d’Espectacles Literaris i la
tretzena Fira del Llibre
Ebrenc han tancat portes
aquest diumenge amb
unes xifres rècord de participants. Un 80% dels
espectacles han doblat el
públic i l’organització calcula que entre les dues
fires hauran passat unes
4.000 persones. “Es tracta d’una xifra rècord, cosa
que ens encoratja a continuar treballant en aquesta
línia”, ha manifestat el
director de Litterarum,
Albert Pujol, tot precisant
que tant els programadors com els visitants han
pogut gaudir d’espectacles de molta qualitat.
Enguany també hi hagut
més interrelació entre
programadors i artistes,
una línia que es potenciarà amb vista als propers
anys, ja que un dels prin-

cipals
objectius
de
Litterarum és el d’incrementar el nombre de contractacions d’espectacles
literaris
arreu
de
Catalunya. Pel que fa la
Fira del Llibre Ebrenc, la
valoració també és molt
positiva. Així, la directora
de la Fira, Montse Pineda,
ha assenyalat que durant
els tres dies de fira s’han

venut uns 600 llibres amb
un volum de facturació
proper als 8.000 euros.
“Estem molt satisfets de
com ha anat i els llibreters
Bassa i Viladrich, i
l’Institut
Ramon
Muntaner
(IRMU)
també”,
ha
afirmat
Pineda, que enguany s’ha
estrenat com a directora
de la Fira.

Premi Llibresebrencs.org de relats curts a Internet

Durant la segona quinzena de maig, un nombrós grup
d’arquitectes d’arreu del país han realitzat una visita tècnica a la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles de
Tivissa, en el marc de les Jornades Internacionals sobre
la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, organitzades per l'Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en
el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya (COAC).
Durant la jornada, els arquitectes també han visitat el
poblat ibèric de Sant Antoni de Calaceit, el conjunt
arqueològic del Coll del Moro a Gandesa i el poblat ibèric de Sant Miquel de Vinebre. La visita ha servit per
explicar als arquitectes “les característiques més importants del jaciment amb especial referència al Tresor de
Tivissa, a les torres pentagonals úniques al país“.

L'enoturisme, promoció per a la Terra Alta
Augment de turistes

El guanyen tres riberenques i un roquetenc
Gisela Bru i Lua
Garceran, de Móra la
Nova; Sara Espinós, de
Móra d'Ebre; i Albert
Mestre, de Roquetes,
han estat escollits guanyadors del XII Premi
Llibresebrencs.org de
relats curts a Internet.
Les seves obres han
estat les seleccionades
d'entre els 63 treballs
presentats en les diferents categories de la
convocatòria d’aquest
any.

La campanya Tres
una
territoris,
mateixa terra està
donant fruits a la
Terra Alta. Segons
informa ebredigital.cat, la comarca,
juntament amb el
i
Matarranya
van
Morella,
impulsar aquesta
iniciativa que té
com a objectiu
posar en valor els
trets que identifiquen les tres zones des d'una òptica cultural i identitària, i amb el món del vi com a fil argumental. Ara, els seus impulsors, es mostren satisfets per l'augment de turistes que detecten.
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Més
notícies
* PAÜLS va celebrar el diumenge, 29 de maig, el
Mercat de la Cirera, preludi
de la XIII Festa de la Cirera,
que tindrà lloc aquest cap
de setmana, dies 4 i 5 de
juny. Coincidint amb la
Festa, Paüls dedica una jornada solidària per a la cura
de la malaltia de Tay-Sachs.
*AVUI DIVENDRES es
celebra
el
Dia
de
l'Associacionisme Cultural
(DASC) del que participarà
l'Agrupació Musical de
Godall a través d'una
Jornada de portes obertes
per donar a conèixer la
nostra tasca constant i continuada dins del món de la
música.
*EL PUNT D’INFORMACIÓ
JUVENIL PLANER, a través
de la Xarxa de Serveis
d’Informació
Juvenil
“Montsià Jove”, acull la
formació
especialitzada
sobre autisme durant els
dies 4 i 11 de juny, amb un
total de 25 participants,
entre els quals joves de
Santa Bàrbara.
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L’Obra Social “la Caixa” aporta 20.000
euros al projecte solidari Tiquet Fresc
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L’arròs fou el protagonista a
l’Aldea, el cap de setmana passat
“Dies per gaudir, celebrar i recordar”

Signatura del conveni, aquest dimarts

L’Obra Social “La Caixa”
aportarà enguany 20.000
euros per finançar el projecte Tiquet Fresc que
desenvolupa el Consell
Comarcal del Baix Ebre
per atendre les necessitats bàsiques d’alimentació de la població més
desfavorida de la comarca.

El president de l'ens
comarcal, Daniel Andreu,
i el director d’Institucions
de
CaixaBank
a
Catalunya,
Joaquim
Macià, han signat aquest
dimarts el conveni que
regula aquesta col·laboració entre ambdues institucions.
El president comarcal

Daniel Andreu ha agraït
en nom de la institució la
implicació i l'afany de
col·laboració de l’Obra
Social “la Caixa” amb
aquesta iniciativa solidària destinada a les persones del Baix Ebre més
castigades per la crisi
econòmica.

Homenatge a l’avia centenària, Delfina Màdico
Del Perelló
El passat dia 3 de maig, amb l’acompanyament de la seva família, la Delfina
Màdico va rebre un homenatge per
part dels Serveis Territorials de Treball,
Afers Socials i Famílies de les Terres de
l’Ebre, l’Ajuntament del Perelló i la
Residencia d’Avis “Casa del Poble”,
amb motiu del seu 100è aniversari.
Va ser un reconeixement a tota una
vida dedicada a la seva família, amb
amor, fermesa i voluntat; tot un conjunt
de valors que va inculcar als seus fills, i
que aquest dia, donaven mostra del
gran amor que li professen.
El Perelló se sent orgullós dels seus ciutadans i ciutadanes. Unes generacions que els va tocar viure en
moments difícils i ho van fer, amb tota la dignitat i enteresa.

L’Aldea va viure un cap
de setmana carregat
d’actes envoltats amb la
cultura
de
l’arròs.
Començaven amb la
festa de la 1era plantada
que
l’alcalde,
Dani
Andreu (a la foto), qualificava de “deute històric
amb els nostres avantpassats i els donem la
importància que toca a
tota aquella gent que
patint i molt, van tirar
avant a les seus famílies, i
van saber donar productivitat a una terra erma. Em sentia avergonyit de no
poder tindre la plantada com tenen pràcticament tots
els pobles del Delta. Un dia per gaudir, celebrar i sobretot recordar .”
Després de la plantada, la Fira Gastronòmica, el maridatge musical i la Diada de l’Arròs Col i Fesols tancaven
un cap de setmana multitudinari de participació.
Míriam Ferrando regidora de Turisme:”gairebé 1000
tiquets de degustació es van vendre al llarg de la I Fira
Gastronòmica de l’Aldea. Tot això sense tenir en compte les 150 persones que van assistir al maridatge, on es
van servir al voltant de les 750 tapes elaborades per la
Carnisseria Melonet, la Pizzeria Les Xiques, el
Restaurant la Llar, i Joan Estellé com a Assessor
Gastronòmic”.

El projecte DP-TRANSFERS
La prevenció de la diabetis a tocar de casa
És ben conegut que la diabetis comporta un augment anòmal de la
glucosa (sucre) a la sang i pot ser problemàtica si no s’atén en el
moment adequat. A més, és un problema de salut potencialment evitable mitjançant normes adequades d’alimentació, exercici físic i
hàbits de vida més saludables.
Actualment professionals dels EAP de les Terres de l’Ebre formats per
realitzar aquesta intervenció proposen traslladar-la, juntament amb
tot un seguit de material didàctic, al màxim nombre de beneficiaris,
mitjançant el programa DP-TRANSFERS. Aquesta iniciativa es fonamenta en l’estímul de la motivació personal per a canviar l’estil de
vida, un pla d’acció individual, un a un, i col·lectiu o en grup, així com
el reforç i el seguiment periòdic.
Segons l’estructura de cada centre participant, les persones destinatàries podran conèixer el risc real personal de desenvolupar diabetis i rebre –pràcticament a tocar de casa– informació i educació per a
la salut, en major o menor intensitat.
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El Suprem també rebutja l'operació urbanística de l'Ametlla
per compensar la creació del parc urbà de Bon Repòs
L'alt tribunal accepta però una part del recurs de cassació de l'Ajuntament per un "excés de jurisdicció" del TSJC
La sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal
Suprem ha tombat definitivament l'operació urbanística promoguda per
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar i el llavors
Departament de Política
Territorial
i
Obres
Públiques
de
la
Generalitat per compensar la creació del parc
urbà de Bon Repòs (a la
foto) amb l'intercanvi
d'uns terrenys de la zona
de Calafató. Segons ACN,
el Suprem ha rebutjat, en
gran part, el recurs de
cassació presentat pel
consistori
contra
la
sentència del TSJC que ja
anul·lava aquesta permuta urbanística en considerar l'operació "arbitrària".
En canvi, l'alt tribunal
declara nul·la, "per excés
de jurisdicció", la part de

la sentència del TSJC que
obligava, "amb caràcter
definitiu", a recuperar la
classificació i qualificació
original de les parcel·les
municipals de la zona del
Calafató. La creació del

parc del Bon Repòs -en
una superfície d'1,5
hectàrees en ple nucli
urbà que pertanyia a una
empresa familiar que hi
explotava un hotel-, es va
fer prèvia permuta de
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terrenys amb els seus propietaris originals.
El TSJC va considerar
"il·legal" la requalificació
que va fer possible aquesta permuta de terrenys i el
conveni posterior.

Balfegó reclama al Govern que
defensi la flota catalana de la
tonyina roja
Exigeix als partits polítics que garanteixin la
"seguretat jurídica" de l'actual repartiment pesquer

El grup tonyinaire català Balfegó reclama al Govern i
als partit catalans que defensin el sector pesquer de la
tonyina roja autòcton davant les diverses demandes
des d'altres comunitats autònomes de l'Estat de redistribució interna de la quota de pesca estatal. Segons
addueixen, si les Corts espanyoles accedeixen a les
peticions que arriben de Canàries, Almeria o Castelló
per aconseguir entrar en el repartiment de la quota de
pesca en detriment de la reconeguda a les embarcacions de pesca catalanes –quatre de les sis gestionades
per Balfegó-, l'empresa hauria de replantejar o aturar
les seves inversions i tindria problemes per mantenir
l'actual ocupació que genera –uns 200 llocs de treball
directes-. Tal com informa ACN, el director general del
grup tonyinaire, Juan Serrano, ha exigit als partits que
deixin d'alimentar enfrontaments entre diferents
comunitats autònomes i ha apel·lat al principi de
"seguretat jurídica" sobre el qual es base l'actual
repartiment legal de quotes entre els pescadors que
històricament formaven part del cens del sector.
L'aprovació, a principis del passat mes d'abril, d'una
proposició no de llei al Congrés, amb el suport de
grups tant diversos com el PP, PSOE, C'S o Podemos,
per demanar que els pescadors canaris puguin entrar
en el repartiment del pastís de la quota de la tonyina
roja va encendre les alarmes dels tonyinaires catalans.

La Ribera d'Ebre anul·la els nomenaments de Franco com a
alcalde de diverses poblacions
Altres poblacions del territori s’hi afegeixen
Els plens dels ajuntaments
de Benissanet, Garcia,
Ginestar, Flix, Miravet,
Móra d'Ebre, Móra la
Nova, la Palma d'Ebre i la
Torre de l'Espanyol ja han
aprovat o aprovaran els
dies vinents l'anul·lació
dels respectius acords de
Ple de l'any 1964, en què
es nomenava, amb motiu
del 25è aniversari del final
de la Batalla de l'Ebre,
alcalde honorífic i, en
alguns casos, perpetu el
dictador Francisco Franco.

“Aquests acords havien
passat inadvertits durant
més de 35 anys, ja que va
ser un requeriment del
governador civil i del cap
provincial de la Falange als
ajuntaments de l'època,
amb motiu de les celebracions pel final victoriós de
la Guerra”.
La gent d'ERC de la comarca “compartim que acords
de ple com els que prenem
ara ajuden a posar en relleu
que durant els quaranta
anys de transició espanyola

L'AMI plantejarà mocions als
ajuntaments metropolitans
Per a fer consultes per a l'adhesió a l'entitat

L'Associació
de
Municipis per la
Independència (AMI)
plantejarà mocions als
ajuntaments de la
corona metropolitana
per impulsar la celebració de consultes populars sobre l'adhesió a l'entitat.
"Serà molt difícil negar la possibilitat als ciutadans de
pronunciar-se sobre un fet concret", ha argumentat la
presidenta, Neus Lloveras, que confia que ciutats com
Barcelona acullin la proposta.

no s'ha fet neteja del passat que la precedia, i que
encara resten vestigis que
exalten la figura d'un personatge que es va aixecar
en armes contra la
democràcia i va començar
una guerra fratricida seguida de quatre dècades de
repressió i morts. Per tant,
cal fer actes per al rescabalament de la memòria i la
dignificació dels homes i les
dones que van perdre la
vida defensant els valors de
la llibertat, la democràcia i

el republicanisme”.
“Encoratgem, per tant, els
pobles de la província que
encara no ho han fet que
consultin els seus arxius i
actes del ple dels dies 31
de març i 1 d'abril de 1964
i que anul·lin aquests
acords de ple. Cal recordar
que el governador civil de
Tarragona,
Rafael
Fernández, Martínez, el 21
de juny de 1966, amb
motiu de la inauguració del
monument franquista que
hi ha al mig de l'Ebre, i acte

presidit pel mateix dictador
espanyol, va començar el
seu discurs dient ‘excelencia y alcalde honorario y
perpetuo de todos los
ayuntamientos de la provincia de Tarragona...”.

També Ametlla i Alcanar
El ple de l’Ametlla de Mar
també ha revocat del títol
d'alcalde honorari i perpetu a Francisco Franco i el
de fill adoptiu a Francisco

Labadie. Així mateix, el
grup municipal d´ERC
d’Alcanar ha presentat una
moció al registre d´entrada
de l’Ajuntament demanant
la revocació de l’acord de
ple de data 31 de març de
1964 on es nomenava
Francisco Franco alcalde
honorífic i perpetu del
municipi.
La moció serà tractada a
l’ordre del dia de la propera sessió plenària a celebrar
a l’Ajuntament d’Alcanar.
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La Ràpita celebrarà la Festa del Mar amb activitats nàutiques,
degustacions gastronòmiques i mostra de comerç
Dies 11 i 12 de juny

Una festa transversal, que involucra empreses nàutiques, productors, comerç i gastronomia i que permet
desplegar un ventall de més de 25 activitats relacionades amb el turisme nàutic. Aquesta és la potencialitat de
la Festa del Mar i el Marina Day que organitza l’Estació
Nàutica La Ràpita-Delta de l’Ebre, amb el suport de
l’Ajuntament de la Ràpita, i que tindrà lloc a la població
el cap de setmana de l’11 i el 12 de juny. Aquest dimecres s’ha fet la presentació a la Marina La Ràpita, un
dels dos centres de la festa, junt a la platja de Garbí
(imatge de la foto).
La
proposta
inclourà
activitats
nàutiques,
gastronòmiques i culturals com ara vela lleugera, windsurf, paddle surf, caiac i kitesurf, també una mostra de
comerç local, degustació popular de musclos i mostra
gastronòmica. Com a novetats, s’oferirà una activitat de
cable esquí, batejos de submarinisme, xerrades nàutiques i tallers. Les propostes es concentraran dissabte
majoritàriament a Sant Carles Marina, coincidint amb el
Marina Day, amb tot un seguit d’activitats gratuïtes que
es desenvoluparan de 10 a 14 hores. El Col·lectiu de
Cuina oferirà també degustacions gastronòmiques
maridades amb vins de la Terra Alta per 5 euros (veure
informació annexa). Diumenge, la platja de Garbí i el
passeig marítim seran els eixos de la Festa del Mar, i allí
s’hi ubicarà també la Mostra de Comerç Local
Shopping.
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CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Unió de Botiguers de Móra d'Ebre
L’UNIÓ FA LA FORÇA
El passat 24 de maig La
Unió de Botiguers de Móra
d'Ebre va rebre el Premi a la
Millor Iniciativa Col·lectiva
Territorial.
Els Premis, que arriben
enguany a la seua setzena
edició, són el reconeixement del Govern a les iniciatives més innovadores
del comerç urbà de proximitat. També s'ha reconegut als establiments comercials amb més de cent anys
d'antiguitat i activitat ininterrompuda al servei del
comerç.
L'acte va tenir lloc al Palau
de la Generalitat, on la
Presidenta de la Unió de
Botiguers de Móra d'Ebre
(UBM), Clara Rodríguez, va
recollir el premi a la millor
Iniciativa
Col·lectiva
Territorial 2015 "Street
Market: Entre l'Aigua i el
Cel", de mans del President
de la Generalitat Carles
Puigdemont. També van
assistir, per part de l'associació, la Vicepresidenta de
la UBM, Sra. Teresa Ardévol
i el Sr. Josep Mª Soronelles,
membre de l'entitat. Aquest
premi suposa per la UBM
un reconeixement al treball
de l'associació pel comerç
de proximitat del municipi,
i un impuls per continuar
treballant en la mateixa
direcció, buscant noves
maneres per posar en relleu
el petit comerç, donar a
conéixer les seues qualitats
i potenciar les seues particularitats.
Més Ebre: Quan neix la
UBM?
UNIÓ DE BOTIGUERS DE
MÓRA D'EBRE: La UBM va
néixer l'any 1979 gràcies a
un grup de comerciants del
poble.
ME: Quin percentatge d'establiments la configura?
UBM: Ara mateix tenim una
seixantena d'establiments
associats que representen
quasi el 50% dels comerços
locals.
ME: Quin és el perfil general de l'associat?
UBM: En general és la petita botiga especialitzada en
un sector concret, alimentació, roba i complements,
flors, joguines, sabateries,
papereries, pastisseries, productes ortopèdics, dietètica... Encara que també
tenim alguns establiments

associats que ofereixen serveis, com ara restaurants i
bars, perruqueries, reparacions, fotògraf, gimnàs i
assegurances. La majoria
segueix sent el petit comerç
de proximitat.
ME: Un reconeixement al
treball de l'associació pel
comerç de proximitat del
municipi, i un bon impuls,
no?
UBM: Si!, en aquests
moments difícils és una
injecció de motivació.
ME: Explica'm que és Street
Market?
UBM: L'Street Market va
sorgir perquè volíem fer
alguna cosa diferent per
donar a conéixer els produc-

tes i serveis dels comerços
de Móra d'Ebre, tot el que
podem oferir als nostres
clients, i que no és poc...
Volíem que fos en un marc
més sofisticat i elegant, que
fos una festa per tots i que
no contés la venda. Volíem
recrear un gran aparador on
poder mostrar els articles
que ofereixen els nostres
establiments.
ME: Entre l'aigua i el cel?
Per què?
UBM: Per la seua ubicació i
pel privilegi de tenir el riu
Ebre a la vora.
ME: La crisi a Móra d'Ebre.
Ens estem sortint?
UBM: A poc a poc...

ME: A part de les típiques
rebaixes, quin tipus de
campanyes organitzeu?
UBM: Fem el Comerç al
Carrer dos cops a l'any, estiu
i hivern, per acabar les
rebaixes i poder mostrar la
nova temporada dins de la
botiga. La nostra Campanya
"estrella" per Nadal, campanyes puntuals com per
exemple per Sant Jordi, però
no cada any, i col·laboracions en les diferents activitats del poble. Hi ha les
campanyes que repetim
anualment i aquelles que
anem incorporant segons
van sorgint.
ME: Quines particularitats
té el comerç de Móra
d'Ebre?

UBM: Principalment la
varietat de la seua oferta,
la proximitat, el tracte
directe amb els clients i els
preus competitius.

propi botiguer cregui més
en tot el que com associació els hi podem oferir. Hi
ha encara molta feina per
fer i cal estar units.

ME: El producte de proximitat i la seua promoció...
UBM: Intentem tenir cada
dia més productes de proximitat. És un sector que
treballem per potenciar.

ME: Futures activitats?
UBM: Les campanyes que
anem realitzant periòdicament i qualsevol col·laboració que pugui sorgir.

ME: Com a presidenta de
la UBM i com a projecció
de futur, quines serien les
manquesses i quins serien
els anhels?
UBM: Un anhel seria que
els ciutadans es creguin
molt més tot lo bo que els
hi estem oferint. Pel que
fa a manquesses, que el

ME: Allò que no es té i se
li podria treure partit i allò
que tenint-ho, no se l'hi
treu?
UBM: Crec que encara no
se li treu prou partit del
turisme i que caldria unificar forces entre el sector
del comerç i el turisme, i
potenciar els nostres
atractius com a població.
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Un whatsApp

DEMÀ DISSABTE, A MONTGAT, A LES 18 HORES

Fundació Privada Hermes-Tortosa, partit d’anada de
la promoció d’ascens a Primera catalana
El Tortosa depenia d’ell, diumenge passat, en la darrera
jornada de la lliga, al camp de
la Cava, per ser segon i disputar la promoció d’ascens a Primera. I va guanyar (1-5). L’equip de David Escandell va
imposar-se perquè s’hi jugava
més i la Cava, amb el 0-2, va
abaixar els braços. L’1-4 al descans, amb gols de cracs del pichichi ‘Mochi’ (un fitxatge rendible amb 30 gols) i d’Arnau, ja
era evident. Al final, 1-5. El
sorteig de dilluns va fer que el
Tortosa s’enfronte a la Fundació Privada Hermes, equip que
va lluitar per ser campió fins
diumenge i que ha quedat segon del grup 2. Un club que va
nèixer fa tres anys arran de
l’estructura de planters de la

Tornada
El dia i l’hora de la tornada
estan per confirmar, per la
coincidència d’un torneig a
l’estadi

Gramenet. Aquest any té la
seu a Mongat, una població
costanera prop de Badalona.
Aquesta Fundació va adquirir
mesos enrera el Catllar, amb
un intent de tenir un equip a la
Primera catalana. No va durar
gaire temps l’acord perquè l’ajuntament del Catllar va readquirir posteriorment el club.
Llavors, va apostar per pujar

DE MOMENT, BAIXA PER COMPENSACIÓ
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el conjunt que té a la Segona
catalana. I es va reforçar. Es un
rival potent, molt físic i que és
molt perillós al seu camp, que
és molt petit, sobre tot en les
accions a pilota aturada. Es
potser el rival més fort dels cinc
que li podien tocar al Tortosa.
Destaquen el central, Dani
Garcia, exRubí, el lateral dretà
Rachid, Prieto al centre del

camp i, principalment, el seu
davanter referent: Baby. Un jugador format al Barça i amb un
curriculum considerable en
equips de Segona B com el Figueres. Ha marcat 38 gols.
La Fundació Hermes va destituir al tècnic Ivan Tey, a manca de deu jornades per al final
de la lliga. Van agafar l’equip
tècnics de la casa com Mario

Un missatge de what pot tenir moltes conseqüències. I més quan l’envies sense pensar el
que dius, i també a segons qui l’envies. La veritat és que has d’intentar sempre pensar el que
escrius, considerant que el missatge se’t pot tirar en contra. Això és en general. Pel que respecta al what més famós de la provincia, el que va escriure un
jugador del Gandesa, al grup particular del seu equip, i que fou
‘passat’ súbtilment per un jugador que estava al Gandesa i que
és de Valls, penso que la realitat va superar la ficció.
Si la UE Valls, o algun representant del club, suposadament,
va poder posar una denúncia per això, per la possible compra
del partit Tortosa-Gandesa, crec que s’ho va pensar poc. O si.
Va poder tenir molta intenció però potser la jugada no li ha acabat sortint bé. No jutjaré des d’aquí a ningú, però no es pot frivolitzar amb segons quines qüestions perquè si, per segons quina mena de detalls, tothom presentés una denúncia, les
comissàries podrien estar-hi plenes arreu de l’estat cada final de
temporada. Per últim, sort per a Tortosa i Flix. A més del seu interés en pujar, està la permanència d’altres equips en joc.

Lamilla i Lolo, director esportu
del club. L’objectiu és pujar a
Primera catalana. Com també
ho és el del Tortosa que arriba
a la promoció amb moral després d’haver anat a remolc durant la segona volta, fins la penúltima jornada. Una segona
volta complicada després de la
destitució de Dani Sereno i la
posterior decisió amb Rogelio
Figueres, el director tècnic.

Demà, a Montgat, es juga l’anada (18.30h). Raúl és dubte.
La tornada, que s’espera que
sigui una festa que reenganxi a
l’aficionat tortosí, encara no té
dia i hora confirmades. La
coincidència amb un torneig
que organitza l’Ebre Escola
comporta que encara s’hagi
d’acabar de consensuar quan
es disputarà el duel que potser
el decisiu.

PRIMERA CATALANA

ELS JESUSENCS, BAIXEN A TERCERA CATALANA

El R. Bítem se salvarà si puja
el Tortosa a Primera catalana

Enric Alaixendri no continua
al Catalònia

La Rapitenca, ja salvada,
guanya el Vilanova

R. Bítem i Catalòia disputaven diumenge un derbi fraticida. Qui
perdia, baixava. Un empat condemnava als dos i la victòria, com així ha passat, podia no ser suficient per qui l’aconseguís. El R. Bítem
va guanyar amb gol d’Iker a la represa (1-0). El Cata va tenir opcions però no va poder empatar. L’empat no servia. El R-Bítem, que
ha fet un gran esforç i una inversió considerable amb fitxatges, incorporant també al tècnic Dani Sereno, no ha pogut, malgrat això,
evitar les vuit compensacions. Ha quedat onzè. Però és el primer
equip que es podria alliberar d’aquestes. Si el Tortosa puja, els de Bítem se salvaran. El Catalònia, per tant, baixa a Tercera per un descens compensat. Havia de guanyar a Bítem per haver tingut alguna
opció, tot i que, en principi, tampoc hagués estat suficient. Però estaria com el R. Bítem, en mans del Tortosa. Amb opcions. El descens
s’ha consumat.

Enric Alaixendri, tècnic del Catalònia, assumeix responsabilitats
pel descens i anuncia que no seguirà. Enric volia destacar primer “a
la directiva, per la feina i la gestió que han fet en aquests anys i, pel
que a mi respecta, per la confiança que han tingut sempre malgrat
que els resultats han estat adversos i ens han acabat portant a un
descens per compensació. El tema de les compensacions no ha de
ser cap excusa. Ni tampoc el fet que no hem pogut fitxar quan altres equips sí que s’han reforçat. Ja feia temps que sabíem que s’havien d’evitar les 8 darreres places, i no he estat capaç d’aconseguirho. Assumeixo la responsabilitat i demano disculpes perquè jo creia
que ho podíem fer i no ha estat així”. Enric, que informava que no
ho deixa perquè tingui altres propostes, també volia destacar “als
jugadors pel gran esforç efectuat, ho valoro i estic molt agrait perquè han estat molt implicats i compromesos fins el final”.

La Rapitenca estava virtualment salvada. Necessitava un punt,
però a més es va confirmar l’ascens del Prat. I el Viladecans no va
guanyar. Malgrat això, l’equip de Pallarés va jugar molt motivat
davant d’un Vilanova apàtic en defensa. Al descans, 3-1 i bon
partit dels locals. A la represa, amb el 3-2, Josué va parar un penal. Acte seguit, ja en temps afegit, Peke va fer el 4-2. Pallarés, a
falta de concretar-ho, seguirà. Com també Teixidó al Jesús i Maria i Beto a Amposta. El J. i Maria,
UD J i Maria
desconnectat de fa dies, va perdre
a Sant Ildefons en la darrera jornaEs preveu que Teixidó
da (quarta derrota seguida). L’Amcontinue entrenant.
posta va caure amb el CastelldeBeto renova
fels (1-3), equip que ha estat el
campió.
a Amposta.

EL VALLENC VA PUBLICAR QUE LA UE VALLS DENUNCIAVA UNA PRESSUMPTA COMPRA

Un missatge de whatsApp crea enrenou abans de la
darrera jornada de la lliga
Divendres passat, el futbol provincial es despertava amb una notícia que va crear un gran enrenou. El setmanari el Vallenc publicava que la UE Valls denunciava la pressumpta compra del partit Tortosa-Gandesa, de la jornada anterior. Tortosa i Gandesa (3-3), durant el dia, van fer comunicats aclarint l’afer. La UE Valls, una vegada aclarit el tema, en va fer un
altre informant que no havia denunciat...el temps dirà si existeix aquesta denúncia o no. José Lorenzo Diego, president
del Gandesa, deia que “en un dels drrers sopars que fem amb l’equip, en divendres, al grup de what particular que tenen
els jugadors, un va posar un missatge referint-se al partit de Tortosa, amb ironia i com una broma. A la vegada, un jugador nostre, Genís, és de Valls i va agafar el missatge i el va passar a la UE Valls que, sorprenentment, ho ha interpretat a
la seua manera, sense veure tota la conversa de l’esmentat what. Nosaltres vam anar a Tortosa a guanyar i no va haver
res més. La nostra imatge ha estat perjudicada per molt que després vulguin rectificar. Hem parlat amb el Tortosa i si cal
pendre mesures, les pendrem”. Tot això, ‘escalfava’ el partit de diumenge entre la Cava i el Tortosa, on els locals estaven
en el punt de mira, passés el que passés. Òscar Martin, directiu de la cava, explicava que “teníem ganes de guanyar i,
malgrat tot el que es pugui dir, no hi ha cap suspicàcia. Però l’equip que necessitava la victòria ens va vèncer. El que està
clar és que no es poden buscar altres culpables en una darrera jornada si un equip no ha fet els deures abans”.

RENOVA RAFEL NAVARRO A GANDESA, QUART A LA LLIGA

Camarero, finalment, no segueix a la Cava
Guillermo Camarero, finalment, no seguirà entrenant al CD la Cava. El tècnic ja havia avançat la decisió però la directiva va intentar tornar-lo a convèncer. Aquesta setmana, l’entrenador ha ratificat la seua decisió inicial i no continuarà. L’1-5 de diumenge contra el Tortosa ha pogut acabar d’influir en la seua decisió. La Cava ja busca nou
tècnic. L’equip cal destacar que ha fet una gran temporada, acabant cinquè i fent-ne
gaudir als seua aficionats. El Gandesa també ha acabat en un lloc d’honor, quart. Rafel Navarro seguirà com també pot fer-ho Xavi Cid a Camarles. A l’Ampolla, equip
que baixa per compensació, si no surt cap relleu, continuaria Paco Gilabert i, amb ell,
el tècnic actual Baltasar Capera. A Alcanar, conjunt que ha baixat, plega Miki, el president, que està treballant per ultimar la temporada. Es parlar de dues candidatures i
de possibilitat d’eleccions al club canareu. A Godall, per últim, segons fonts consultades, avui hi ha assemblea de socis i ja es treballa per continuar competint, la temporada vinent a la Tercera catalana. Per acabar, l’Ulldecona, que ha fet història a la categoria durant la campanya (ha estat sisè al final), ja s’han iniciat les gestions per tenir
nou entrenador.
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tornada serà el dia 11 a Salou
(19 h). De l’ascens del Flix,
depèn l’Ascó B per evitar el

descens. Cas que pugi el Tortosa i també el Flix, també se salvaria el Móra la Nova.

LA TORNADA SERA EL DISSABTE DIA 11 A LES 19 HORES, A SALOU

El Flix jugarà demà dissabte l’anada de la
promoció d’ascens, contra el Salou
El Flix, com ja sé sabia de la
setmana passada, disputarà la
promoció d’ascens a la Segona
catalana, com a segon classificat del grup I de la Tercera. Els
flixancos van acabar la tempo-

Demà, l’anada
A les 18 hores, al camp
de Móra d’Ebre,
on ha jugat el Flix com a
local durant la lliga

rada rebent un fort correctiu a
l’Aldea (8-2). El tècnic Rius
aclaria que “no vull justificarme, però la veritat és que hem
anat a remolc des del mes
d’octubre, remant contra corrent cada setmana. I en la darrera jornada, quan ja teníem
l’objectiu, l’equip es va desconnectar. També cal dir que
era un partit en el que buscàvem, sobre tot, no tenir cap lesió i evitar qualsevol sanció que

ens pugués afectar en la promoció. I amb això, no vull
traure cap mèrit a l’Aldeana,
un equip que possiblement
també mereixia jugar la promoció per la teporada que ha
fet i que va estar més posada
en el partit i va aprofitar les
ocasions, una vegada nosaltres, amb el 4-2, vam sortir del
partit”. Rius va veure el dissabte al seu proper rival, el Salou:
“es presenta una eliminatòria

oberta, molt lluitada i que crec
que es decidirà a la tornada, el
cap de setmana segúent”. La

GUIU NO CONTINUA A LA BANQUETA

ELS DE COTAINA DEPENEN DE SI PUJA EL TORTOSA O EL FLIX

El J i Maria B se salva i l’Ascó B, pendent de Tortosa o Flix
La darrera jornada va aclarir
els descensos. El Jesús i Maria
B va sumar, patint, el punt que
li mancava per evitar els descensos. Amb els cinc descensos ebrencs de Segona, de Tercara a Quarta n’hi ha sis (dos
directes més quatre compen-

sacions). El J. i Maria ha acabat
amb 46 punts (dotzè), els mateixos que l’Ascó (onzè), però
els de l’Aube tenen en golaverage a favor. Un fet que ha decidit la seua permanència.
L’Ascó, com a millor classificat
dels que baixen per compen-

sació, se salvaria si puja el Tortosa. O si ho fa el Flix. El M.
Nova ha acabat 13è. Si pugen
Tortosa i Flix se salvaria. Horta
i Deltebre baixen per compensació a Quarta. Ginestar i
Campredó ja feia jornades que
havien consumat el descens

DEL PARTIT A JESÚS I MARIA. DAVID TORRES APUNTA A LIZASO

de categoria.

M Nova
El Móra la Nova se
salvaria si pugen el
Tortosa i el Flix

OLIMPIC MÓRA

Desestimada la impugnació del Móra la Nova Toni Avila torna
Era una decisió que tenia rellevància pel descens. El comitè, una vegada ja havia acabat la
lliga, va desestimar la impugnació del Mora la Nova, del partit disputat a Jesús i Maria (2-2),
de la penúltima jornada. David Torres, secretari tècnic de la UD Jesús i Maria, vol dir a títol personal que “la impugnació del partit ha vingut orquestrada pel tècnic de l'At Móra la Nova, Albert Lizaso, i l'únic que li voldria dir és que amb l'equip que ha tingut l'At. Móra Nova aquesta temporada 2015-2016 és incomprensible com ha pogut baixar de categoria, ja que un bon
entrenador amb un equip com aquest només se li pot exigir lluitar per pujar de
categoria......que s’ho faci mirar, ja que un club amb la història de l'At Móra la Nova no és mereix jugar a Quarta catalana". Des de la directiva del club moranovenc, s’aclaria que “la impugnació va ser una decisió de club, una vegada no teníem clar que diversos jugadors del J i
Maria puguessin ser alineats. Ho vam fer com altres equips ho han fet en les darreres jornades, en partits que han pogut decidir la permanència. El comitè no ens ha donat la raó, ho acceptem i cap problema. Sobre el nostre tècnic, ha fet una bona feina tant la lliga passada com
aquesta, no obstant en aquesta hem tingut massa adversitats en forma de baixes i ho hem
acusat”. Des de M. Nova s’afegia que “lamentem que, amb 45 punts, quan als altres grups
de la categoria estariem en mitja taula, aquí puguéssim baixar. Desitjar sort a Tortosa i Flix”.

BARTOLO MECA PODRIA TORNAR A LA BANQUETA ALDEANA

Toni Sánchez no seguirà
entrenant a l’Aldeana
Toni Sánchez no seguirà entrenant a la UE Aldeana. Després de tres anys i d’implantar una proposta de joc i d’aconseguir uns resultats brillants, lluitant enguany fins la penúltima jornada per la promoció d’ascens, el tècnic creu que aquesta etapa ja ha acabat. Toni deia que “d’entrada, no és un
adéu si no que és un fins la propera. He estat molt bé a l’Aldeana, m’emporto un gran record del tracte de la directiva i de l’afició, ha estat excel.lent. Hi ha un gran grup humà al club. També he de destacar els jugadors, el seu esforç i la seua implicació, aprenent i millorant. Però, dins de l’exigència que
em plantejo com a tècnic, crec que ara ha arribat un moment en el que, després de tres anys, és complicat poder tornar a motivar els jugadors. No és que no em vegi capacitat però penso que és un punt
en què jo he de fer un pas al costat, i que el club també necessita un aire nou, amb un altre tècnic.
Sempre destacant que aquest és el motiu i que he estat com a casa. L’unic que em sap mal ha estat
no haver pogut disputar una promoció d’ascens. Hagués estat un gran premi”. Bartolo Meca podria
tornar a la banqueta aldeana. El vicepresident Fortunato Simon, per motius personals, deixa el club.

Robert Aviñó, en l’òrbita
del Pinell de Brai
Una vegada Àngel Guiu no segueix
a la banqueta del Pinell, campió de
la Quarta, la directiva s’ha posat en
marxa per trobar un nou tècnic. De
les gestions efectuades, hi ha negociacions avançades amb el tècnic
d’Aldover, Robert Aviñó que en les
temporades passades va estar al Vilalba.

DEMÀ DISSABTE 19.30 HORES. UN PREMI

Batea-Alcarràs, Copa Catalunya

a la presidència
Manel Saltor ja va anunciar
que deixava el càrrec a final
de la temporada. L’Olimpic ha
recuperat la Tercera catalana i
ha fet una bona lliga, tot i ser
irregular en determinats moments. Queda una bona base
d’equip, amb jugadors joves,
més altres que es poden incorporar. Paco Muñoz seguirà
a la banqueta. Toni Avila torna a la presidència. El club organitza un torneig de futbol
base (vegeu plana 18).

El campió de la
Tercera catalana
ebrenca, el CF Batea, equip de rècord amb el golejador
gal.làctic,
Agustí (a la foto),
s’enfronta demà
dissabte a l’Alcarràs en l’eliminatòria de la Copa
catalunya, un premi per al club i per
a l’equip.

DUES CANDIDATURES

Eleccions a la Unió Esportiva
Sant Jaume
El Sant Jaume ha pujat a Tercera. I el club, a banda d’això,
està a punt de fer història. Hi haurà eleccions per a la presidència. Avui divendres dia 3 de juny és la presentació de les dues
candidatures.
I el divendres vinent, dia 10, els socis decidiran qui és el nou
president. Els dos candidats són Francisco Arques i David Magrinyà.
Setmana vinent
Canal Terres de l’Ebre, durant
el programa de dilluns vinent,
Minut 91, oferirà un especial
El dia 10 de juny
amb els programes de cada candidatura.
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JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
AFER TORTOSA-GANDESA, LA GRAN MENTIDA
Quin enrenou es va muntar el divendres passat. Un mitjà de Valls va traure la notícia
de què el Tortosa i el Gandesa havien pactat el resultat en la jornada anterior presentant una denúncia a la comissaria. Primer que tot si haguessin pactat el resultat no
hagués estat un empat, era millor una victòria del Tortosa. És molt trist que dos clubs
històrics com el Tortosa i Gandesa hagin estat notícia per això, fins a l’Sport va publicar-la el dissabte. Jo no sé com des de Valls es pot actuar així. Em callaré pel bé del futbol. Solament diré que divendres el Tortosa i el Gandesa van fer una nota de premsa
aclarint les acusacions rebudes i a les poques hores, també en feia una el Valls, on
queda plasmat que van cometre un greu error amb aquest tema. Tema tancat però la
imatge del Gandesa i el Tortosa ha estat perjudicada. Això és el més dolorós i, tot i que
puguin demanar disculpes, el dany fet a aquests clubs és molt gran, sobre tot en l’aspecte moral.

Pulsacions de la jornada
*AIXÍ QUEDARÀ LA PLANTILLA DEL JESÚS I MARIA I RAPITENCA. Els nostres dos representants de 1a catalana ja estan perfilant les plantilles, el que tindrà major transformació serà el
Jesús i Maria on només continuaran vuit jugadors. A la Rapitenca es mantindrà gairebé l'equip
bàsic i seran 6 les altes; tres jugadors de la nostra zona, dos de Tarragona i un de Castelló. A
més de dos jugadors que acaben la seva etapa de juvenil, la idea és fer un equip per optar a
les cinc primeres places.
*LA NOVA 1A CATALANA. Aquests seran els equips de la propera temporada. De la província: Rapitenca, Jesús i Maria, Morell, Vila-seca i Cambrils. De Lleida: Balaguer, Alpicat i Lleida
B. De Barcelona: Igualada, Suburense, Vista Alegre, Sant Ildefons i Vilanova. Cal confirmar si
segueix el Santboià doncs promociona per pujar a Tercera i la resta d'equips podrien ser tres
dels que juguen fan la promoció: Almacelles, Tortosa i Espluguenc. I falta confirmar si Sants,
Andorra o Martinenc, que estan en el grup 1, puguin passar al grup 2.

Top secret
*BECERRA: JESÚS I MARIA I RAPITENCA, LA GUERRA ESTÀ SERVIDA. Serà el culebró de l'estiu.
Becerra és la pretensió d'aquests dos equips. Teixidó el coneix de la seva etapa a Amposta, i per a la
Rapitenca, pel joc del nou míster Pallarés, encaixa molt bé per al seu nou projecte. Es curiós que Teixidó
i Fernando Garcia, rivals esportius, prenen cafè gairebé tots els dies. ¿Es jugaran en una partida de mus
el desenllaç final del culebró?.
*ÀNGEL, FITXATGE DE L'AMPOSTA. El davanter Àngel s’ha de reunir amb l'Amposta. Crec que fitxarà i substituirà a Becerra. El davanter godallenc de l’Ulldecona ha jugat a la Rapitenca, Tortosa i
Remolins-Bítem. Jo els asseguro que marcarà mínim 20 gols.
*CAMARERO, el mateix dia va dir a la cava que definitivament no renovava quan havien insistit perquè ho fes i també va dir no a entrenar a l’Ulldecona. El seu futur el desvetllaré la propera setmana.
* FERRERES, NOU DESTÍ. Gran davanter que va tenir el seu esplendor al Jesús i Maria. Va fitxar per
la Rapitenca, no va quallar amb el míster Nando. Se'n va anar al Camarles i ha marcat 12 gols en els
19 partits disputats. Aquesta setmana ha rebut tres ofertes. Aquest noi segueix estant cotitzat.

ACONSEGUIRÀ L’ASCENS EL CD TORTOSA?
Darreres tretze temporades, només dos equips ebrencs han aconseguit
l'ascens a la promoció: Remolins-Bítem 09/10 i Jesús i Maria la passada
temporada, mentre sí que el van aconseguir el Camp Clar (04/05), Catllar
(06/07), Torredembarra (11/12), Catllar (12/13) i Morell (13/14). Com
veuen, cinc equips del Camp de Tarragona el van assolir, potser perquè
tenen més possibilitats. El Jesús Catalònia no va ascendir en la temporada
08/09 perquè el partit de tornada es va haver de jugar a porta tancada i la
Sénia a la 03/04 tampoc perquè l'arbitre Manuel Baños va donar per acabat el partit en el minut 37 quan guanyava la Sénia i quan a Labèrnia no li
van xiular un penal. Els minuts restants es van jugar un altre dia i llavors es
va perdre als penals. Va ser d’escàndol. El rival del Tortosa és la Fundació
Privada Hermes del grup 2 de Barcelona. En aquest grup els equips són
molt competitius. Està en una gran moment, últims 14 partits 11 victòries,
dos empats i només una derrota. Possibilitats de l'ascens de Tortosa,
només un 35%
SEGONA CATALANA - EL DRAMA DEL DESCENS. Vaig dir en algun
moment que podrien ser cinc els equips ebrencs que baixessin a Tercera
catalana i així ha estat: Jesús Catalònia, Alcanar, Ampolla, Godall i
Remolins-Bítem, equip aquest darrer que es podria salvar si el Tortosa
ascendeix. Aquesta categoria ha estat més igualada que mai, només cal
veure que dels cinc ascendits de la passada campanya tres s'han mantingut, Ulldecona, la Riera i Hospitalet.
TERCERA CATALANA, SIS DESCENS I DOS MIRACLES A L'ESPERA. Si algú
a principi de temporada hagués dit que a la Tercera catalana haguessin
hagut sis descensos, ningú s'ho hagués cregut. Avui és una realitat: Horta,
Deltebre, Campredó i Ginestar són equips de quarta catalana i l'acompanyaran dos que es poden salvar. Ascó se salva si puja el Tortosa o el Flix i el
Móra Nova si pugen el Flix i el Tortosa.
Crec que és possible que Flix o Tortosa, un dels dos ascendeixi. Veig molt
difícil que pugin els dos.

Flix-Salou, primer matx ball
Fa 30 temporades que el Flix no està a 2a
Catalana; la última fou la 85/86. Demà dissabte,
primera final contra el Salou equip que té al seu
màxim golejador de la categoria Maireles, amb 32
gols, jugador que es va formar al futbol base del
Cambrils. El Salou, fins a la jornada 26, només va
perdre un partit però en les últimes 8 jornades
només ha guanyat tres partits. Rius (a la foto) ha
fet miracle enguany sense camp per a poder
entrenar i jugar. Per tot el que ha patit aquest
equip, mereix un gran premi.

14 anys després, el Catalònia torna a 3a.

ESTAT DE LES BANQUETES PER A LA TEMPORADA 2016/17
3A DIVISIÓ I 1A CAT.

EQUIP
Ascó
Rapitenca
J. i Maria
Morell
Cambrils
Vilaseca

SEGONA CATALANA

TÈCNIC

EQUIP

TÈCNIC

?
Pallarés
Teixidó
?
?
Edu Franco

Amposta
Batea
Camarles
Cambrils Un.
El Catllar
Gandesa
Hospitalet
La Cava

Beto
C. Blanch?/German?
Xavi Cid
Amores
Sereno/ Pedra
Rafel Navarro
Òscar i Quique?
Enric/Sergi Navarro/
Cotaina/Subi
Mercadé?
Miki Aguza?
Chacón
Pachon
?
À. Garcia/ Cuquet
Enric Alaixendri?
José López
Jordi Bernal
? / Rius

La Riera
Reddis
Roda
Segur
Torredem.
Tortosa
Ulldecona
Valls
Vendrell
Salou o Flix

Teixidó seguirà a Jesús i Maria.

TERCERA CATALANA

EQUIP
Alcanar
Aldeana
Ampolla
Ametlla
Corbera
Flix
Godall
Catalònia
J i Maria B
La Sénia
Olimpic
Perelló
Pinell
R-Bítem
Roquetenc
S Jaume
S. Bàrbara
Vilalba

TÈCNIC
Marc Bel?
Bartolo Meca?
Balta Capera
Marc Vilabrú?
?
Rius
?
Jesús Llobet?
Gerard Capera
Juanjo Serrano
Paco Muñoz
Narcís Labòria
Robert Aviñó?
Camarero?
David Poy
?
Jordi Roca?
Jordi Vallés?

Beto continua a Amposta.

La temporada 2002/3003 va ser la darrera que
va estar a la tercera catalana. Va aconseguir l'ascens de la mà de Paco Gilabert, avui president
de l’Ampolla. No considero un fracàs el baixar,
va quedar en el lloc tretzè, quan en les últimes
quatre campanyes havia acabat en els llocs 12,
13, 11 i 10. La barbaritat de baixar tants equips
ha condemnat aquest club que, fidel al seu model, no s'ha reforçat en la segona volta com si
que ho han fet Camarles i Remolins-Bítem.
És un cop fort per aquesta entitat però cal veure la part positiva i és que és millor per a la nova directiva per començar el seu nou projecte. Hi
haurà renovació. El tècnic Enric, que ja ha tingut
diverses propostes, no seguirà. Una d‘aquestes
ha estat l’Ulldecona amb qui podria haver-hi un
acord en els propers dies.

Rafel Navarro renova a Gandesa.
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TERCERA EDICIÓ

DEMÀ ES DISPUTARÀ EL FEMENI I DIUMENGE EL DE LA CATEGORIA INFANTIL

Torneig de futbol base l’Aldea

Tercer torneig de futbol base
UE Aldeana. El cap de setmana del 21 i 22 de maig es va
disuitar en benjamí i prebenja-

DIVENDRES 3
DE JUNY
DE 2016

mí. El diumenge passat fou
l’hora dels patufets. Demà
dissate,
dels
alevins.
Diumenge, dia 5, dels benja-

PATINATGE ARTÍSTIC

Campionat provincial
júnior i sènior

mins de primer any i el dissabte dia 11, serà el torn de l’infantil i la cloenda a la tercera
edició de l’esdeveniment.

Torneig EMD de Bítem
Dissabte passat dia 28 de
maig es va disputar en
Categoría Pre-Benjamí, el 2n
Torneig EMD de Bítem, amb
els següents equips: EFB Baix
Segrià, CF Ampolla, CD
Tortosa, UD Jesús i Maria
Roig, UD Jesús i Maria Blanc,
Escola Delta de l'Ebre,
Col.legi Teresià, Vinaròs EFC,
CD Alcanar, i UE R-Bitem. El
campió en una gran final va
ser el CD Tortosa enfront el
EFB Baix Segrià. El tercer classificat fou el CF Ampolla, que
va derrotar a l'Escola Delta de
l'Ebre. El millor jugador del
torneig i millor jugador, amb
les votacions dels tècnics de
cada equip, van ser:
Millor Porter: Iraits Bone
Salaet de l'Escola Delta de
l'Ebre.
Millor Jugador: Lluc Alqueza
Puchol del Col.legi Teresià.
“Agraïr a l’EMD de Bitem la
seva col.laboració així com a
Citrix CUGAT i a Cítrics
SERRET. També agraïr als
col.laboradors que hi van participar”.
Demà dissabte pel matí serà
el l’hora del Femení, i diumenge l'última de les categories, la INFANTIL “amb un
cartell que de ben segur generarà partits molt igualats i de
nivell”.

ORGANITZAT PER L’OLÍMPIC MÓRA D’EBRE

Torneig futbol-5

BREUS

Copa Gonzalo Usero
Avui divendres dia 3, al Pavelló Municipal d’Amposta, el sènior
femení de l’Handbol Amposta es jugarà els quarts de final de la
Copa ‘Gonzalo Usero contra el CH Vilamajor.

Aquest dissabte dia 28 de maig s’ha celebrat el Campionat territorial de patinatge artístic categoria júnior i sènior a les
instal·lacions del C.P.A. AMPOSTA. Catorze patinadors i patinadores (entre les dos categories) van oferir els seus programes
amb els quals es van disputar la plaça per al campionat de
Catalunya. El campionat va començar al matí amb l’execució
del disc curt i va continuar a la tarda amb el disc llarg. La jornada va finalitzar amb la següent classificació:
En categoria júnior femení l’or ha estat per a Elisa Tomàs
Franch del C.P. L’Aldea; a més, queden classificades per al
Català (que es celebrarà els propers dies 11 i 12 de Juny a
Llagostera) Esther Rovira Reverter del C.P. Alcanar, Carla
Barroso Moncusi del Reus Deportiu i Ariadna Nadal Reverte del
C.P.A. Amposta. En categoria sènior femení l’or a estat per a
Núria Gas Cugat del C.P. L’Aldea, la plata per a Anaïs Mercader
León del C.P. Calafell i el bronze per Gisela Bargalló Solé del
Reus Deportiu: a més queden classificades per al Campionat de
Catalunya (que es disputarà els dies18 i 19 de juny a Mollet)
Laura Armenteros Sánchez del Reus Deportiu, Natalia Medina
Gil del C.P. Valls i Judith Font Domènech del Reus Deportiu.
En categoria sènior masculí l’or ha estat per a Sergi Bonsoms
Mestre del C.P. Calafell.

Jornada multiesportiva
L'Ajuntament de Tortosa, Tortosasport, el Consell Esportiu del
Baix Ebre i diverses entitats esportives de la ciutat, amb la
col.laboració dels departaments d'Ensenyament i d'Esports de la
Generalitat, organitzen demà dissabte 4 de juny una Trobada
Multiesportiva Escolar a l’estadi. Es tracta d'impulsar la dinamització de la pràctica de l'activitat física i de l'esport entre la
població escolar a partir d'una vessant no competitiva, potenciant les funcions integradores de l'esport, els valors, la cohesió,
la salut i l'activitat física, recreativa i saludable.

Tortosa infantil, tot victòries

L’Olímpic de Móra organitza un torneig de futbol-5 en les categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. Els partits es jugaran
de dilluns a divendres de 19.30 a 23 h, del 4 al 22 de juliol. Les
inscripcions estan obertes fins el dia 27 de juny. Es poden fer al
bar del camp de futbol, dimecres i divendres, de 19 a 21 hhores.

Manolo Hierro i Paco Antó són els tècnics de l’infantil A del
Tortosa, campió guanyant tots els partits, els de la promoció
inclosos, i pujant a Preferent. 180 gols a favor i 6 gols en contra. Equip per a la història del futbol base, de rècord.
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ORGULL PERELLONENC

«La millor defensa
és un bon atac»

51

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: NARCÍS LABÒRIA, TÈCNIC DEL PERELLÓ
Perellonenc, bona persona, home de futbol,
apassionat. 32 anys
vinculat
a
aquest
esport, com a jugador i
entrenador, sol ha jugat
en dos equips: el del
seu poble i a l’Ametlla.
Com a tècnic ha estat a
l’Olímpic, amb el qui va
pujar a Segona, al
Deltebre i al Perelló. Viu
un moment dolç; ha
estat pare per primera
vegada i per a entrenar
té la mateixa il·lusió
que el primer dia. En
aquesta entrevista ens
parla de la seva visió
del futbol: "la millor
defensa és un bon atac".
Pregunta: El Perelló,
poble de mel?.
Resposta: (jeje). Sí, és
un poble molt dolç i
molt patriòtic. Un orgull
ser perellonenc. La gent
és molt apassionada
amb tot el que està vinculat al poble i, en concret amb el futbol, ho és
molt. També és molt
exigent. El futbol es viu
moltíssim. Ha hagut
sempre molta tradició.
P: Què vas sentir quan
vas ser pare?.
R: Una emoció inexplicable, vaig plorar. Veure
el teu fill en braços de la
seva mare, recent nascut, és una sensació que
no es pot explicar.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?
R: La meva dona porta
20 anys acompanyantme pels camps i és la
que em critica més,
sempre constructivament. I, en general, tota
la gent del meu entorn
m’ha donat suport
incondicional durant
aquests anys.
P: Un vici?.
R: El futbol. Molt gran.
P: Els aficionats entenen
de futbol?
R:
Si haguessis de
peguntar a 200 aficionats, cadascú faria una
alineació
diferent,
cadascú té les seves
idees. I, per tant, cada
aficionat té el seu criteri i
n’entén a la seua manera. Per això és universal.
P: Què és el que més
t’ha aportat?.
R: Les amistats, relacions
molt intenses i per sempre. I, fins ara, no trobo
ni un enemic.
P: Vas començar a jugar
molt tard?.
R: En aquella època no

hi havia aleví i vaig
començar a l’infantil
sent molt petit i als 13
anys ja vaig debutar al
primer equip del Perelló.
Vaig estar uns mesos al
juvenil del Castelló, juntament amb David Cid,
Jack Cid, Ernesto, Diego
i després vaig jugar fins
als 34 anys al Perelló,
excepte dues temporades que vaig jugar a
l’Ametlla.
P: Als 13 anys???
R: Sí, llavors vaig debutar al primer equip. Crec
que va ser al camp del
Flix, amb un entrenador
de Tarragona que es
deia Àngel. De l’infantil
ja vaig passar al primer
equip. A la temporada
següent, Amadeu Cid
fou l’entrenador al
Perelló i ja no vaig passar al juvenil, ja em va
fer anar amb el primer
equip.
P: L’Ametlla, el gran
rival?
R: Bé, els derbis amb la
Cala i l’Ampolla sempre
eren partits molts esperats. Ara això ja ha canviat, no es viu tant com
fa 20 anys enrera.
P: Deixes el futbol i
comences a entrenar?
R: Als 32 anys ja vaig
començar a entrenar, al
juvenil del Perelló. Vaig
deixar de jugar per una
lesió i en el meu últim
any de jugador van passar per l'equip dos
entrenadors i em van
oferir ajudar-los en la
faceta tècnica. I així vaig
començar. Vaig estar
tres temporades al
Perelló, ja com a tècnic.
Després me’n vaig anar
a l’Olímpic. Vaig agafar
experiència, sent el primer cop que entrenava
fora del poble. Vam
ascendir a la Segona
catalana amb un gran
equip: Jacob, Carlos,
Palau,
Agus,
Ivan
Lagunas,
Marc
Castellví...ja a Segona,
l’equip anava malament
en la nova categoria i els
vaig dir a la directiva si
volien agafar un altre
entrenador. Em van
donar suport fins el final,
un fet que sempre
recordaré per la confiança que van tenir.
Després vaig entrenar a
l’Ametlla dues temporades, amb jugadors que
s'havien format bé al
futbol base i així estan

on estan ara. Hi havia
molt bon rotllo al vestidor, érem tots amics. La
passada campanya vaig
entrenar al Deltebre i en
aquesta al Perelló.
P: Jugador amb qualitat
amb qui has jugat.
R: Baltasar Capera era
com Xavi, no perdia una
pilota, tenia moltes qualitats tècniques i s'enfadava molt si no jugàvem
bé. També recordo un
jugador que he entrenat
a l’Olímpic, Jacob
Papaseit, amb gran classe. A més, feia molt vestidor, molt bromista. Un
fenomen.
P: Entrenadors que has
tingut?.
R: Manolo Marsal, un
crac amb la pilota als
peus. Paco Brull, tot
caràcter.
Transmetia
mentalitat guanyadora.
Motivava
moltíssim.
Josep Bertomeu, de
Camarles,
treballava
molt els partits. Era molt
tranquil, molt correcte. I
tinc un gran record
d'Amadeu Cid ‘Menotti’
era molt bromista en els
entrenaments, una persona amb molt carisma
que també vivia molt el
futbol.
P: Què és un entrenador?.
R: Un psicòleg que ha
de saber transmetre les
seues idees, ha de gestionar les emocions d’un
col.lectiu, conèixer els
jugadors i buscar traure’ls el màxim rendiment, motivant-los perquè sumin per un equip
reduint els egos per bus-

car beneficiar el treball
d’un conjunt. Després,
sabent diferenciar els
moments, has de ser un
amic dels jugadors, sent
conscients que, en ocasions, has de pendre
decisions que no poden
agradar a tots. Però ho
has de fer deixant de
banda temes personals i
pensant en el millor per
a l’equip, sense que
ningú de l’entorn et
pugui intoxicar.
P: Si vas perdent 4-0,
com reacciones?
R: Llavors faig canvis, si
cal 4 de cop. Una vegada vaig fer-ho. Els que
estan jugant, si veuen
companys escalfant i
això, com no saben els
qui seran substituïts, de
vegades canvia la tònica
d’un partit, tot i que
amb 4-0 és complicat.
Però un tècnic ha d’estar
sempre preparat, atent
per canviar la dinàmica
d’un equip. És la
diferència de quan
jugues a quan entrenes,
has d’estar sempre pendent, tots els dies has
d’estar pensant amb els
entrenaments, els jugadors, els rivals, els partits...controlant
al
màxim les emocions i les
situacions, perquè no
afectin a l’equip. I si hi
ha cap problema, afrontar-lo d’immediat per
solucionar-lo.
P: Les tàctiques?.
R: Jo aposto perquè la
millor defensa és un bon
atac. Però clar, també
depèn dels jugadors que
tens. Sempre has de

veure que si et marquen
dos gols, tu n’has de fer
tres. Si defenses amb
molt, acabes perdent
per poc. És com la vida,
cal anar a guanyar. Si
vas a no perdre, acabes
perdent. Així mateix, el
jugador gaudeix més, si
un partit fas un pas
enrera, el jugador acaba
patint. Si pots tenir la iniciativa i fer-ho a través
de la pilota, pots tenir
més opcions, sempre
amb un equilibri adequat, sabent defensar i
pressionar quan no la
tens, per recuperar-la el
més aviat possible.
P: T’han fet alguna vegada al llit?.
R: Si, un jugador a
l’Olimpic. Però es va
parlar amb la directiva i
al final va haver de marxar ell. Per a un entrenador, és molt important
que la directiva et faci
costat per poder decidir.
És clau.
P: I si un jugador s’enfada quan el canvies, què
fas?.
R: Si un jugador quan el
canvies, sense que sigui
per lesió, no s’enfada, és
que no ho sent. Alguna
cosa falla. És normal que
s’enfadi, però ha d’entendre que és una decisió que el tècnic la pensa
pel bé de l’equip. I el
jugador no ha de ser
egoista. ón d’aquelles
qüestions que deia
abans, que has de saber
gestionar.
P: Com detectes que un
jugador ha sortit la nit
abans?.

By: Joaquin Celma
R: Sobre el camp, tot
surt. Si treballes bé, si el
vestidor està unit, tot
això es veu al terreny de
joc. Si no està unit,
també es nota. I si un
jugador ha sortit i no es
troba bé, ho pots detectar als 10 minuts.
P: Molts entrenadors es
posen nerviosos durant
els partits?.
R: Jo em poso nerviós,
em poso de peu gairebé
sempre. De vegades
amb la força que faig
intento que els jugadors
marquin gol... l’entrenador ha de viure i ha de
transmetre, així l’equip
manté la intensitat en
cada moment. Es molt
important
P: La soletat de l’entrenador.
R: Si, existeix. La victòria
és mèrit dels jugadors.
La derrota és responsabilitat de l’entrenador.
P: Consells per a un
futur entrenador?.
R: Molta paciència, i
molta psicologia, preparar-se al màxim i saber
que les autèntiques
lliçons s’aprenen amb el
dia a dia. Que sigui ell
mateix i que sàpigue
que hi ha funcions que
són bàsiques, més que
una tàctica o una acció
d’estratègia: parlar i arribar als jugadors, sabent
que cadascun pensa
d’una manera.
P: I per a un entrenador
de futbol base?.
R: El mateix, però aquí
sabent que el primorial
és ensenyar. En aquest
cas, també posar molt
d’ènfasi en què el tècnic
no s’ha de deixar
influenciar per ningú.
Una vegada a un pare
d'un prebenjamí el vaig
‘castigar’ quatre partits
sense venir al camp. Per
als pares, els seus fills
són els millors. És una
qüestió que s’ha de
saber controlar. Després,
amb el temps, si li agrada ser entrenador,
avançarà aprenent amb
la resolució de conflictes
amb els que es trobarà
cada dia.
P: I els crits dels aficionats?.
R: No sé si és un defecte
o una virtut, però durant
els partits desconnecto
de la graderia. Intento
estar al marge. És el que
he comentat de que has
de buscar aillar-te.

P: Mai has estat cessat?.
R: No, de moment no. I
en els comiats de
l'Olimpic i l’Ametlla vam
fer un dinar, amb regals
inclosos. Gairebé em
cauen les llàgrimes d’emoció.
P: Què és cou en un
vestidor als descansos?.
R: Els dos primers
minuts no deixo parlar a
ningú. Parlo jo i després
que parlin ells. En un
dels equips que he estat,
en el descans d’un partit, els vaig dir a tres
jugadors que eren uns
ganduls. Un no em va
contestar, un altre va dir
que era veritat i amb el
tercer vaig parlar amb ell
fora del vestidor. Com
he dit, quan hi ha algun
problema primer el parlo
amb el grup. I si no hi ha
solució, parlo amb els
capitans i amb el jugador en concret. Però els
conflictes s’han de resoldre, d’una manera o
d’una altra. Si no, acaben sent un problema
de vestidor i, per tant,
d’equip.
P: Abans els joves
respectaven més els veterans.
R: Sí, però això passa en
la societat en general.
P: Tipus de jugadors?.
R: Uff...n’hi ha molts. Els
que ho viuen intensament, els que per a ells
el futbol és la seua vida,
fins als que s’ho agafen
amb molta calma i que
són més despreocupats.
P: Anècdotes amb àrbitres.
R: Un cop un àrbitre va
sortir del camp i li va
pegar un cop de puny a
un aficionat que estava
tot el partit insultant-lo.
Després va seguir xiulant. Una altra vegada,
un àrbitre es va deixar
les targetes a casa i cada
vegada que amonestabas ho deia de paraula...un desastre.

PROPER:

NANDO CRESPO
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

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

Promoció a 1a
El Tortosa va vèncer al
camp de la Cava i va
assegurar la promoció
d’ascens a la Primera
catalana.

IRIS SOLÀ

El Tortosa va guanyar a la Cava i jugarà la promoció.

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

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

P

34a jornada, Primera catalana

Equip

J GF GC

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

GF
62
69
60
68
52
57
54
52
60
48
35
54
43
50
44
47
52
38
29
40

GC
26
38
33
55
35
41
46
50
68
40
43
54
61
54
58
55
63
57
70
67

P
76
70
68
66
65
62
55
54
51
51
49
48
48
47
47
45
44
39
28
26

PRÒXIMA JORNADA
Promoció d’ascens a Segona B: Prat, Gavà,
Europa i Vilafranca.
Descens compensat: Santfeliuenc i
Granollers
Descens directe:Rubí, Morell i Masnou

Tercera catalana

Segona catalana

Primera catalana
Equip

DIVENDRES 3
DE JUNY
DE 2016

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
P

34a jornada, Segona catalana

Equip

J GF GC

RESULTATS

P

33a jornada, Tercera catalana

1. Castelldefels

34 84 37 70

V Alegre-Viladecans

2-1

1. Cambrils

34 95 26 79

Camarles-Torreforta

2-0

1. Batea

33 108 49 75

Roquetenc-la Sénia

4-2

2. Santboià

34 77 26 70

Torredembarra-Balaguer

1-4

2. Tortosa

34 79 43 72

Alcanar-Canonja

4-5

2. Flix

33 63 38 62

Campredó-Deltebre

3-2

3. Balaguer

34 60 34 66

S Ildefons-J i Maria

2-1

3. Valls

34 71 44 72

R Bítem-Catalònia

1-0

3. Perelló

33 77 41 58

M Nova-Vilalba

4-3

4. Vilanova

34 69 41 64

Rapitenca-Vilanova

4-2

4. Gandesa

34 66 43 56

Godall-Hospitalet

1-3

4. Aldeana

33 78 52 57

Ginestar-J i Maria

1-1

34 69 41 64

Lleida-Terrassa

3-1

34 69 59 56

R Bonavista-Roda Berà

2-1

5. S Bàrbara

33 84 60 57

L’Ametlla-Corbera

3-0

Suburense-Reddis

3-3

La Riera-Cambrils

2-4

6. Ametlla

33 60 46 55

Aldeana-Flix

8-2

Igualada-Santboià

0-2

Ampolla-Valls

1-4

7. Roquetenc

33 69 45 54

Horta-Perelló

6-5

Catllar-Vilaseca

0-9

Gandesa-Ulldecona

3-0

8. la Sénia

33 69 44 52

Ascó-Olimpic

1-0

Amposta-Castelldefels

1-3

la Cava-Tortosa

1-5

S Bàrbara-Batea

5-2

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

Descensos compensats: Ascó,

5. Igualada
6. Lleida

34 60 41 56

7. V Alegre

34 66 51 56

8. Suburense

34 64 51 55

9. S Ildefons

34 68 48 50

10. Vilaseca

34 47 35 49

11. J i Maria

34 55 44 48

12. Rapitenca

34 60 53 47

13. Viladecans

34 50 65 42

14. Terrassa

34 30 52 36

15. Reddis

34 35 68 31

16. Amposta

34 49 77 27

PRÒXIMA JORNADA
Campió: Castelldefels

5. la Cava
6. Ulldecona

34 62 48 55

7. Camarles

34 56 55 49

8. Roda Berà

34 60 56 48

9. Hospitalet

34 49 52 47

10. Riera

34 45 48 46

11. R Bítem

34 49 60 45

12. R Bonavista

34 55 54 44

Campió: Cambrils

13. Catalònia

34 44 46 42

Promociona: Tortosa

14. Ampolla

34 42 64 37

Descensos compensats: R.-

15. Torreforta

34 44 55 33

Bítem, R Bonavista, Catalònia i

16. Canonja

34 40 60 32

Ampolla

16. Deltebre

33 59 61 35

M Nova, Horta i Deltebre.

17. Alcanar

34 60 91 28

Descensos directes: Torreforta,

17. Ginestar

33 35 140 10

Descensos: Ginestar i

18. Godall

34 26108 10

Canonja, Alcanar i Godall.

18. Campredó

33 35 131

PRÒXIMA JORNADA

Promociona: Santboià

17. Torredembarra

34 36 78 19

18. Catllar

34 19 156

Baxen: Terrassa, Reddis,
Amposta, Torredembarra i

3

Catllar.

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ

Femení. Preferent
RESULTATS

Equip

J GF GC

P

1. Pinell

52

22

53

26a jornada 4a catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip

GF GC

P

1. Sabadell

112

18

78

2. S Gabriel
2. S Jaume

59

32

118

28

30a jornada

57

33

46

4. Bot

75

49

45

5. Arnes

59

42

44

CLASSIFICACIÓ

7. Amposta
8. Roquetenc

52
43
50

35
33
45

GF GC

P

1. Alcanar A

209

36

78

2. la Cava

177

34

67

3. S Bàrbara

106

45

60

36

58

31

10. Tivenys

48

66

29

54

PRÒXIMA JORNADA

34

51

32

26a jornada

19

12. Xerta

30

79

11

13. Benissanet

24

84

6

7

Campredó

CLASSIFICACIÓ
Equip
1. Aldeana

RESULTATS

GF

GC

P

116

30

66

2. Amposta

76

30

5 6 Aldeana-Perelló

3. Vinaròs

55

33

5 1 Rapitenca-J i Maria

4. Rapitenca

83

42

49

5. Roquetenc

51

37

4 3 Ametlla-Alcanar

6. Tortosa

76

63

3 6 Aldeana és campió

7. Alcanar

73

52

35

8. Catalònia

59

72

31

9. J i Maria

34

46

28

20

10. Canareu

26

44

20

92

20

11. Ametlla

24

76

14

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

6. Olimpic

81 121

39

8. C Clar

76

70

43

7. Ulldecona

91

87

39

9. Porqueres

79

70

41

8. Tortosa E

77

71

38

10. Guineueta

63

69

41

9. Ginestar

50 106

25

11. Pardinyes

62

74

40

10. Aldeana

58 113

21

11. Gandesa

60

88

12. R Bítem

46

Campió: Pinell

5. Horta

126
66

53
62

PRÒXIMA JORNADA

10-0

Catalònia-Tortosa

54

6-0
1-7

Roquetenc-Canareu 2-1

44

PRÒXIMA JORNADA

12. S Andreu

42

71

26

13. S Eugenia

49

97

23

14. Santpedor

32 124

15

15. F Júpiter

38 131

13

13. J i Maria

47 118

17

12. la Sénia

29 115

12

16. PB Lloret

55 173

7

14. S Jaume

16 184

4

13. Perelló

30

89

10

Pugen: Pinell i Sant Jaume

26a jornada

cansaven

75

39

9. Camarles

11. Ebre Escola

RESULTATS

Equip

4. Alcanar B

6. Catalònia

Promociona: Flix

Vinaròs i Amposta des-

52

3. la Galera

Campió: Batea

Veterans

Femení 7 Ebre
RESULTATS

PRÒXIMA JORNADA

1-0

PRÒXIMA JORNADA

DIVENDRES 3
DE JUNY
DE 2016
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Coulant de xocolata

CACAU
La paraula cacau procedeix de l'asteca «cacahuatl». Segons la llegenda, el cacau era l'arbre més
bell del paradís dels asteques, que se li atribuïen múltiples virtuts com la de calmar la gana i la set,
proporcionar la saviesa universal i guarir les malalties.
Se sap que els primers arbres del cacau creixien de forma natural a l'ombra de les selves tropicals
en les conques de l'Amazones i de l'Orinoco, fa ja uns 4000 anys. Els maies van començar a conrear-ho fa més de 2500 anys.
El cacau simbolitzava pels maies vigor físic i longevitat. El feien servir com a medicina sent receptat pels seus metges com a relaxant, com a estimulant i com a reconstituent. El llard del cacau s'usava com a pomada per guarir ferides. Van ser els maies els que van crear un beuratge amarg anomenat "chocolha" fet de llavors de cacau, que solament podien consumir nobles i reis. Es descrivia diverses formes d'elaborar-ho i perfumar-ho, més líquid o espès, amb més o menys escuma,
amb mel, blat de moro o xilli picant.
En 1502 Cristòfol Colon va rebre, com a ofrena de benvinguda, armes, teles i sacs de faves de
cacau que, en la societat asteca, servien alhora de moneda i de producte de consum. Encara que
va ser Hernán Cortés qui va enviar el primer carregament de cacau a Espanya en 1524.
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 4 ous
• 200g de maicena
• 150g de xocolata (80% de cacau)
PREPARACIÓ:
• Poseu el forn a 250 graus i mentrestant aneu preparant la
massa, barrejant els 4 ous i la maicena.
• Desfeu la xocolata al bany maria o també al microones i

barregeu-la amb la resta.
• Compreu motlles de paper de Magdalena i poseu al seu interior la massa.
• Poseu-les al forn i passat 15 minuts ja podeu tastar aquests
coulants i notareu com la xocolata líquida en el seu interior
se us desfà a la boca.

Bon profit!

Maridatge
Vi ranci o moscatell
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serveis

20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries

www.mesebre.cat

TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
El planeta Neptú despertarà la vostra imaginació, i us brindarà beneficis econòmics, a alguns
serà per mitja de bones idees, i als altres gràcies a la creativitat.

Us sentireu atrets pels misteris de la vida i
explorareu el vostre interior i elsdels altres.
Gaudireu d’harmonia a la vostra llar i amb la
vostra família.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

27º 14°
MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Venus, el planeta que fins ara transitava pel
vostre signe, i que tant us beneficiava, avui se’n
va cap al signe següent, no és que us vinguin
mals temps, però ja no serà el que era.

Estareu filosòfics i intentareu trobar un sentit a
la vostra vida, al món i a l’existència humana.
Professionalment hi haurà alguna millora , provinent d’una amistat.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Venus entra avui en el vostre signe i s’hi estarà
fins al 8 de maig, durant aquest període us milloraran les coses en general, però sobretot en l’àmbit de les relacions.

Entre amics i parella hi haurà un nexe en
comú que us proporcionarà satisfaccions,
seguretat i protecció. Una amistat passarà a
ser quelcom més.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Avui voldreu gaudir de la vostra independència i voldreu fer les coses a la vostra manera,
però us trobareu que la gent o les circumstàncies us ho impediran.

Avui us tancareu en la vostra closca i us
autoaïllareu. Les circumstàncies també us
poden portar a llocs solitaris i apartats, o
a residències i llocs tancats.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Per culpa de la lluna que transita per Aquari,
el vostre signe oposat , estareu una mica
deprimits i negatius, i amb les emocions a
flor de pell i l’estat d’ànim canviant.

La lluna està transitant pel vostre signe, per
això estareu molt emocionals i amb l’estat
d’ànim canviant. Els vostres desitjos i necessitats es veuran bloquejats.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Avui, gràcies a la vostra intel·ligència, tindreu
bones idees per millorar la vostra economia.
Parla sense embuts i amb franquesa farà
també obrir les portes a una millora.

Com que sou personetes molt compassives i
empàtiques, amb Mart transitant pel vostre no
només sereu capaços de fer-vos valer, sinó
que també lluitareu pels altres.

TARDA

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Estat del cel
Fins a migdia el cel estarà poc ennuvolat pel pas de núvols alts, si bé fins a primera hora
del matí també hi haurà intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral que deixaran el
cel mig o puntualment molt ennuvolat, sobretot al sector central i sud. A partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, especialment del terç nord, que a la
tarda deixaran el cel molt ennuvolat en aquesta zona, mentre que a la resta del territori el cel estarà entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans.
Precipitacions
A partir de migdia i durant la tarda s'esperen ruixats dispersos al Pirineu i no se'n descarten d'aïllats al Prepirineu i al Port. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompanyats de tempesta. S'acumularan quantitats entre minses i poc
abundants.
Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més alta. Màxima semblant al litoral i
lleugerament més alta a l'interior. La mínima es mourà entre els 6 i 11 ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre 8 i 13 ºC a la depressió Central i el prelitoral nord, entre 10 i 15 ºC a
la resta del prelitoral i entre 12 i 17 ºC al litoral. La màxima arribarà a valors d'entre 21
i 26 ºC al litoral i el Pirineu, si bé serà puntualment més alta al Pirineu occidental, entre
26 i 31 ºC a ponent, l'interior de la vall de l'Ebre i la Catalunya central, i entre 23 i 28
ºC a la resta del territori.
Visibilitat
Visibilitat bona en general i regular de matinada al litoral, prelitoral i quadrant nord-est,
amb alguna boirina.
Vent
Vent fluix i variable al principi i al final del dia. Al centre de la jornada el vent bufarà
entre fluix i moderat de component sud i est al litoral i prelitoral, i fluix amb cops moderats de component sud i oest a la resta.

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

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

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

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
TORTOSA
ES TRASPASSA
BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONAMENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:
670 91 80 25

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

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

classificats

www.mesebre.cat

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

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar

E-COMMERCE & SOCIAL
MEDIA MANAGER

una parella seria i

Empresa industrial de Tortosa
con plan de transformación
del canal online precisa responsable e-commerce.
Tareas: Web (subida y mantenimiento de productos), Blog
(publicación periódica de artículos), Youtube (creación de
videos promocionales/tutoriales). Así mismo colaborará en
la transformación digital de la
empresa. Interesados contactar a través de: empleoherraiz@gmail.com o Infojobs:
https://goo.gl/Pzb7hc

estable?
Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

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

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

FAIG CLASSES de primaria 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 cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@stanza.es

ES BUSCA CUINER/A
O MARMITÓ/NA

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

977 252 727
TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de conduir. Alta a la
Seguretat Social.
Tel. 609 346 879

CENTRE DE DIA
L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un
auxiliar de geriatria
a jornada parcial.
Sou segons conveni. Incorporació
immediata.
Mail:
rrhh@lonada.com

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

(WhatsApp)

tlf. 609 76 12 06
RELAXÑ
OFERTA CATALANA
PLANTA DE LUJO.
MASAJES RELAJANTES
COMPLETO 20 EUROS
DISCRETO INDEPENDIENTE 664149258

diarimés
ebre

23

diarimés
ebre
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A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

DIVENDRES 3
DE JUNY
DE 2016

DOCTOR EN NATUROPATIA I MEDICINA ALTERNATIVA

Miquel Biarnés
A VUI

A

M ÉS P ERSONAL

ACTUALITAT
L'OMS (Organització Mundial
de la Salut) té catalogades
unes 33000 malalties. Avui
Miquel Biarnés ens mostrarà
unes quantes de les 33000
herbes que, casualment, també
estant catalogades.
Una herba per cada malaltia? A
més Personal, coneixerem les
propietats i remeis naturals de
moltes de les herbes que ens
envolten. Avui, parlarem de
fitoteràpia, de remeis naturals.
Coneixerem la potència de les
herbes i els seus efectes.
Passejarem per Móra D'Ebre de
la mà de Miquel Biarnés, i descobrirem els beneficis de les
herbes que tenim al nostre
abast i que ens regala la naturalesa: timó per baixa la pressió,
romer pels estats d'ànim i la
hipertensió, camamil·la borda
per les al·lèrgies, l'arítjol per eliminar l'àcid úric, la verdolaga
per una bona digestió, el dent
de lleó, la sàlvia, l'ortiga, l'esbarzer...
També parlarem de les emocions...
No us perdeu el Més Personal
d'avui a les 22 hores!

“No us perdeu el Més
Personal d’avui a les
22 hores i dissabte 4
i diumenge 5 a les 10h
(Redifusió)”

FOTOS SALVA BALART I DIBUIX ANNA BALART

