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Terres de l’Ebre. La Plataforma en Defensa
de l’Ebre celebra demà a Tortosa (20h),
l’assemblea general, amb el pacte de Rialb
com a motiu principal de debat. P3

Esports. ‘Units Terres de l’Ebre’, esportistes
de la Fundació Mercè Pla, CEE Sant Jordi i
l’Àngel-Apasa, guanya la fase de Plata del
MIC Integra.                                       P14

Ascó. El president del Consell de Seguretat
Nuclear constata la deficiència
d’infraestructures per a poder aplicar el
PENTA. P8Av
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Aquest cap de setmana, a Aldover

Demà dissabte 22 d’abril tindrà lloc al pavelló firal de la Ràpita el Vermut de l’Escamarlà, que a la
vegada encetarà les cinquenes Jornades Gastronòmiques dedicades a aquest crustaci. Les jornades
s’allargaran fins el 7 de maig i hi participaran 11 restaurants de la localitat.

P6

Jornades de l’Escamarlà a Sant Carles de la Ràpita

El delegat del Govern, Xavier Pallarès, ha fet una crida a la conscienciació de taurins i animalistes per tenir una temporada sense inci-
dents, després dels "greus fets" que l'any passat van succeir al Mas de Barberans. Pallarès ha reconegut que, des de llavors, està tot-
hom "més alerta" i ha remarcat que es confia començar la nova temporada amb serenitat. 
L’inici d’aquesta temporada de bous, aquest cap de setmana a Aldover, coincideix amb la presentació, demà a Amposta, de la platafor-

ma Alternativa a la Festa Taurina Terres de l’Ebre. P5
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Trobada de Tunes de les Terres de l’Ebre

ORGANITZA LA TUNA FOLK

Dissabte 6 de maig, s’efectuarà a Tortosa la primera Trobada de Tunes de les
Terres de l’Ebre, a la Plaça de l’Ajuntament, de les 17.50 i fins a les 21.30 h.
Està organitzada per la TUNA FOLK, entitat que compleix 15 anys. Hi hauran
nombroses actuacions, sortejos i es preveu una jornada històrica per als
amants de la Tuna. A la imatge, la roda de premsa de presentació del cartell. 

L’objectiu i l’instrument

OPINIÓ

Sovint s’ha volgut descriure l’independentisme com un moviment únicament
lligat a un sentiment, a una ideologia, reduint-lo a una simple qüestió de
patriotisme. S’ha presentat la independència com l’únic objectiu, gairebé l’ob-
sessió, d’un grup d’eixelebrats molt tossuts que no saben parlar de res més i
que utilitzen la independència com una cortina de fum per evitar parlar d’al-
tres temes realment importants. La realitat, però, ens demostra que és tot el
contrari. Els qui som independentistes no ho som perquè sí, per canviar de
bandera i prou. No entenem la independència com un fi en si mateix, sinó
com un mitjà, un instrument, una oportunitat per avançar.
Si parlem d’independència no és per evitar parlar de les retallades, de la
corrupció, de l’índex d’atur, de les pensions o de la manca d’infraestructures,
no. Precisament parlar d’independència vol dir parlar de tot això, perquè és
disposant de les eines de què disposen tots els estats, ni més ni menys, com
podrem afrontar els reptes socials actuals amb molta més seguretat i garan-
ties. La independència no és un tema més, és l’instrument per replantejar, des
de zero, tot allò que avui no funciona.Ser independents no vol dir altra cosa
que poder prendre, des d’aquí, les decisions sobre les matèries que ens afec-
ten. Vol dir disposar de les pròpies eines i estructures per gestionar els propis
recursos, amb el servei públic al ciutadà com a únic objectiu i prioritat. Molts,
i especialment els més joves, veiem la construcció d’un nou estat com l’eina
per assolir majors oportunitats a nivell laboral, educatiu i social. Fa uns anys
es deia que la independència era una utopia. Avui en dia, la utopia és creure
que un estat demofòbic com Espanya pugui arribar a canviar. Reclamar la
independència de Catalunya ja no és una qüestió d’ideologia política o senti-
ments. És, bàsicament, una qüestió de pragmatisme, d’il·lusió i d’horitzó de
futur. 

Pere Miralles i Mestre. Estudiant universitari

Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre 

URV

El concepte de l’economia circular cada vegada està més present
a la societat actual, per imperatiu legal ja que la normativa euro-
pea és cada vegada més exigent pel que fa a l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle, la utilització de recursos naturals i la genera-
ció de residus, i també per conscienciació social, ja que el model
econòmic global és altament consumidor de recursos i això a mig
i llarg termini tindrà uns efectes devastadors per al planeta tant pel
que fa a l’esgotament de matèries primeres com pel que fa a la
generació de residus que el medi ambient té dificultats per assimi-
lar. “Si continuem amb aquesta dinàmica esgotarem els recursos
de 2 ó 3 planetes com la terra”, apunta Anabel Rodríguez, direc-
tora executiva de la Fundació Economia Circular que ha pronun-
ciat la ponència principal de la XX Trobada d’Economia de les
Terres de l’Ebre, celebrada aquest matí a l’Aula Magna del campus
Terres de l’Ebre de la URV.  Rodríguez ha apuntat dades com que
a nivell europeu un 28% dels residus que es generen acaben a l’a-
bocador, mentre que a l’Estat espanyol aquesta xifra és d’un 50%
i que el repte és arribar al residu zero.  De totes maneres amb reci-
clar o reutilitzar ja no n’hi ha prou, el que proposa l’economia cir-
cular és repensar el producte des del principi: des del disseny per
fer-lo més sostenible a l’hora de produir-lo, transportar-lo o de
garantir-li una segona vida a través del reciclatge o la reutilització.
Però al marge dels beneficis ambientals, l’economia circular es per-
fila com un nínxol de nous llocs de treball. Així es calcula que grà-
cies al desenvolupament d’aquest nou concepte econòmic es pre-
veu que dins la Unió Europea es crearan entre 1 i 2 milions de nous
llocs de treball, i a l’Estat espanyol uns 200.000. En aquest sentit,
Rodríguez ha assenyalat que pot ser un tema especialment inte-
ressant per als futurs graduats en Administració i Direcció
d’Empreses (ADE), bona part del públic assistent a l’Aula Magna.

Editorial
La diada de Sant Jordi: cultura i amor

La iniciativa que van tenir els llibreters l'any 1929 sortint al carrer a muntar paradetes ha perdurat fins als nostres dies. El 23
d'abril, dia del Llibre, és una data que coincideix amb la mort de dos grans autors de la literatura: Cervantes i Shakespeare i
també amb la mort del cavaller Jordi, celebrant així la diada de Sant Jordi, que des de l'any 1456 és el patró de Catalunya. La
rosa vermella que simbolitza l'amor és l'altre element principal de la diada de Sant Jordi i fa referència a la llegenda del Sant que
explica que a la vila de Montblanc hi havia un drac, que per contenir els seus estralls, els habitants sortejaven una persona per-
què el drac la devorés. Un dia li va tocar el torn a la filla del rei que hagués mort si no fora pel cavaller Jordi qui es va enfron-
tar a la bèstia i la va matar. El llegendari català explica que amb la sang vessada del drac va néixer un roser de flors vermelles. 

Diumenge, Diada de Sant Jordi, la Secció Local
d’Esquerra Republicana de la Ràpita sortirà al
carrer per continuar aproximant-se a la gent,
recollint les propostes que vulguin fer per cons-
truir la nova República catalana, una República
que “no es pot fer si no és comptant amb l’opi-
nió dels ciutadans i les aportacions que hi vulguin
fer. És una acció més que se suma a la campanya
La República que farem, organitzada per ERC a
tot el país i que a les Terres de l’Ebre ja compta
amb gairebé una cinquantena d’actes i diverses parades informati-
ves i de recollida de propostes per tot el territori”. El president dels
republicans rapitencs, Oriol Clos (a la imatge), ha remarcat la
importància de sortir al carrer perquè ‘si ho volem fer fàcil, ens hem
d’aproximar als nostres conciutadans i oferir-los la possibilitat de
participar en la creació de l’esbós de la República que farem’.

Pacte Nacional pel Referèndum
Espai Taurí dedicat als petits

EL PROGRAMA DE RÀDIO S’EMETRÀ AVUI DIVENDRES

Durant la Setmana Santa, aprofitant les vacances escolars, s’ha dut a terme la
gravació del programa Espai Taurí dedicat als petits aficionats a la festa dels
bous que s’emetrà avui divendres dia 21 d’abril per Ràdio Delta i en connexió
amb altres emissores municipals de les Terres de l’Ebre. En aquest primer pro-
grama hi ha participat un total de 15 xiquets i xiquetes de poblacions com
Santa Bàrbara, Godall, Amposta, Tortosa, Lligallo del Ganguil i Deltebre. Tots
ells moderats pel comunicador ebrenc Amado Cebolla que des de fa 6 anys e ́s
l’encarregat d’apropar- nos setmanalment l’actualitat taurina dels nostres
pobles a tots els aficionats a la festa dels bous. D’altra banda, l’Agrupació de
Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre efectuarà el dissabte 6 de
maig una jornada de convivència i d’unitat envers la festa dels bous, amb els
Ajuntaments i la premsa a Alcanar.  
9.30 h. Recepció dels assistents al mirador d’Alcanar. 10 h, al Mirador
d’Alcanar, esmorzar i refrigeri. 11.30 h: Roda de premsa.

ESPECIAL A LA PLANA 22
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La PDE vol evitar el xoc territorial pel pacte de 
Rialb però avisa que no accepta cap transvasament

La quinzena assemblea del moviment social, que tindrà lloc a Tortosa demà (20 h), podria decidir accions de protesta

Fiscalia demana penes de vuit anys
de presó per als quatre acusats de
crear un grup criminal que, supo-
sadament, hauria utilitzat una
trama d'empreses de transport
radicades a Bulgària per apropiar-
se de les mercaderies que havien
de traslladar i revendre-les poste-
riorment des d'una nau industrial
situada a Camarles. Segons l’ACN,
les primeres denúncies per aquests
fets –una quinzena en total- van
arribar el juliol de 2016. La mitja
dotzena d'empreses de la trama

eren subcontractades per altres
amb l'objectiu de transportar mer-
caderies –des d'oli d'oliva, vi, per-
nils a sabatilles, pinsos animals i
sorra per a gats- a diversos punts
d'Europa. Uns béns que mai van
arribar a la seva destinació i eren
emmagatzemats a la nau de
Camarles per ser revenuts. Fiscalia
acusa ara tots quatre –tots ells de
nacionalitat búlgara i dos ja empre-
sonats- d'un delicte continuat d'a-
propiació indeguda i el d'organit-
zació criminal. En l'escorcoll de la

nau de Camarles, practicat per la
Guàrdia Civil el 24 d'agost del pas-
sat 2016, els agents van poder
recuperar una part dels carrega-
ments que els seus propietaris o les
empreses de transport encarrega-
des havien denunciat com a sos-
trets. Entre aquests, destaquen la
sostracció de 27 palets de vi que
s'havien de transportar des de
Barcelona  fins a França –destinats
a Califòrnia i Mèxic- valorats amb
127.000 euros, dels quals només
es va poder recuperar una part. 

Demanen vuit anys de presó per als quatre membres d'un
grup que robava les mercaderies que havia de transportar

Una de les línies destaca-
des que es desenvolupa a
les Terres de l'Ebre aquest
any, dins del Pla Nacional
d'Urgències, és el sistema
remot d'atenció domici-
liària gestionat pel SEM
Tarragona. 
Els usuaris que no tenen
accés als CAP d'atenció
continuada podran trucar
al 061 perquè els profes-
sionals del CatSalut
Respon decideixin si la
urgència que els traslla-
den requereix atenció del
metge a domicili o l'acti-
vació dels serveis d'am-
bulància del SEM. El siste-
ma remot d'activació de
l'atenció continuada a
través del 061 estarà ple-
nament implantat a finals
d'any al territori un cop
aplicats els sistemes
informàtics que permeten
fer la traçabilitat i enregis-
trament de la trucada.

S’IMPLANTA ENGUANY

Just la vigília de la diada
de Sant Jordi i enmig d'un
clima enrarit amb el
Govern, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
celebrarà la seva quinzena
assemblea general demà
dissabte (20 h) a l’Auditori
de Tortosa, amb el pacte
de Rialb com a motiu prin-
cipal de debat. El movi-
ment social ebrenc, que
assegura vol defugir una
confrontació amb la socie-
tat dels territoris benefi-
ciaris del que considera
tècnica i jurídicament un
transvasament, ha reiterat
a l'executiu català que
s'oposarà a una mesura
qualificada de "precipita-
da" i "imprudent". Li
retreuen que hagi traspas-
sat una línia roja i l'adver-
teixen que no eludiran la
confrontació en el terreny
de la defensa del riu i del

territori. Dissabte al ves-
pre, l'assemblea podria
decidir ja "actes de res-
posta al carrer" que, d'en-
trada, no passarien per
una "gran mobilització"
atès l'actual context polí-
tic del país. Segons l’ACN,
la PDE entén que el pacte
de Rialb ha de tenir una
resposta social i que pot
acabar conduint cap a un
xoc directe amb el
Govern. Qüestionen que
aquest tipus de polítiques
de gestió de l'aigua –lluny
del reclamat equilibri terri-
torial- puguin formar part
del nou model de país pel
qual s'està treballant i
lamenten que es doni
continuïtat a obres ja pre-
vistes pel Pla Hidrològic
Nacional (PHN) del PP. "Si
suposa confrontació amb
el Govern, la tindrem", ha
dit el veterà portaveu

Manolo Tomàs. Els repre-
sentants del moviment
social, però, entenen que
l'actual no és un bon
moment per a convocar

grans mobilitzacions.
"Políticament està tot
molt marejat i anem cap a
unes eleccions", ha
subratllat.

Gràcies al bon temps i
també a l’aparent
recuperació econòmi-
ca, els municipis de
costa i els de l’interior
del territori han fregat
la màxima ocupació
durant la Setmana
Santa. Es parla de
xifres rècord en 10 anys. Les visites a les oficines de turisme
han superat les previsions i les efectuades en anys anteriors.
I les visites guiades han hagut casos que han estat superiors
al 50 % respecte el 2016.    

Rècord d’ocupació turística a les
Terres de l’Ebre 

Durant la Setmana Santa

Sistema remot
d’atenció
domiciliària

“Lamentem que es

doni continuitat a

obres ja previstes pel

PHN del PP”

Els acusats utilitzaven una nau industrial a Camarles

Roda de premsa de la PDE, aquest dimarts, per presentar l’assemblea general de demà dissabte.         ACN
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EN UN MINUT

* SOTA L'ESLÒGAN “PER
SANT JORDI, FES-LI UNA
PREGUNTA AL TEU
ALCALDE, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, la regi-
dora i diputada al
Parlament, Meritxell Roigé
i la resta de regidors del
Partit Demòcrata a Tortosa
estaran el diumenge a les
11h a la carpa que s’ubica-
rà a la plaça de l’Àngel per
Sant Jordi per tal que la ciu-
tadania els pregunti sobre
allò que meś els preocupa
de Tortosa. 

*LA GENERALITAT
comença el trasllat a la
nova seu de Tortosa. Ha
acordat desplegar el pro-
grama per fer efectiu la
concentració de serveis
d’atenció a la ciutadania en
la nova seu de la Delegació
Territorial del Govern a
l’Ebre, a la nova plaça
Gerard Vergés de Tortosa.

*L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha estat recone-
gut, per quart any conse-
cutiu, pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació
de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) amb el
segell Infoparticipa a la
qualitat i la transparència
de la comunicació pública.

*UN FERIT EN L'INCENDI
D'UNA MASIA. Es tracta
del propietari de l'habitat-
ge, un home de 54 anys,
que va patir cremades de
caràcter menys greu.
L'incendi es va produir
dimecres en un habitatge
del nucli de Vinallop, a la
Torre del Capi.

*DEMÀ (17,30h) al Casal
d’Amposta,   Presentació
de la plataforma
Alternativa a la Festa
Taurina Terres de l’Ebre. 

Més notícies

'El País' va aprofundir
sobre el contingut de la
investigació relacionada
amb el 'cas Térmyca'.
Segons va informar, l'e-
xalcalde de l'Ametlla de
Mar, Andreu Martí, su-
posadament va cobrar
després d'haver adjudi-
cat a Efial obres per valor
de 3,3 milions. Lla inves-
tigació segueix fins a
Andorra, on Martí parti-
cipava, segons aquestes
informacions, en cinc
comptes de la Banca Pri-
vada, amb actius per va-
lor de 2,3 milions. D'a-
quests, 1,3 eren
"d'origen desconegut" i
l'alcalde va al·legar que
corresponien a una
herència d'un immoble,
un fet que els investiga-
dors posen en dubte i
sospiten que els diners
serien d'origen "il·lícit",
sempre segons la notícia
publicada a la premsa.

(notícia d’ebredigital.cat)

‘Andreu Martí
tenia 2,3 ME
a l'estranger’

Els Mossos d'Esquadra i el Cos d'Agents Rurals investiguen les causes d'un
incendi que va afectar aquest dimarts a la tarda l'illa dels Bous de Vinallop
–terme municipal de Tortosa-. Segons han confirmat a l'ACN fonts coneixe-
dores del cas, es tractaria d'un foc intencionat que va ser originat a partir de
diversos focus distanciats a l'interior de l'illa. Sortosament, les flames van
afectar només unes 2.000 hectàrees de sotabosc –força escàs per la pastura
dels disset bous salvatges abandonats que habiten l'espai- i només quatre
arbres. Els bombers van rebre l'avís de fum a l'illa poc després de les cinc de
la tarda. Després d'activar tres vehicles terrestres i una embarcació que va
transportar efectius a l'illa, l'incendi es va donar per estabilitzat a les set de la
tarda i per apagat entre les deu i les onze de la nit.

Mossos i Agents Rurals investiguen
un incendi intencionat

A l'illa dels Bous de Vinallop

El Teatre Auditori Felip Pedrell serà un any més l’escenari de la Marató de
Donants de Sang de Tortosa, que arriba al seu desè aniversari. Se celebrarà el
proper divendres 28 d’abril de 10 a 22 hores i l’eslògan serà ‘La teva sang diu
coses. Comparteix-les’, ja que aquesta marató estarà dedicada als grups san-
guinis. Una setmana abans de la Marató tindrà lloc la quinta Cercavila  per tal
de fer difusió i sensibilitzar de la importància que té donar sang. Aquesta acti-
vitat es farà demà dissabte 22 d’abril a partir de les 19 h. El recorregut serà pels
diferents carrers principals de la ciutat, participant entitats musicals, el teixit
associatiu i, diferents grups d’animació que portaran unes pancartes de cartró
anunciant la Marató; al finalitzar el circuit, a la plaça de l’ajuntament, s’orga-
nitzaran un seguit d’activitats: actuacions diverses, tallers i una xocolatada.
(Notícia d’ebredigital.cat)

La Marató de Sang de Tortosa
compleix 10 anys

El divendres 28 d’abril

Avui divendres s’inaugurarà a l’Ateneu Cultural de Móra la
Nova l’exposició itinerant ‘Patrimoni oblidat, memòria
literària’, impulsada per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU)
i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC). En l’acte inaugural, en què col·labora la Regidoria
de Cultura municipal, hi participarà un dels seus comissaris,
president de la CCEPC i vicepresident segon de l’IRMU,
Josep Santesmases; Ferran Bladé, director dels Serveis
Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre i vicepresident
primer de l’IRMU; Gemma Carim, presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i Francesc Xavier Moliné, alcal-
de de Móra la Nova. L’acte tindrà lloc a les 19 hores.

“Patrimoni oblidat,
memòria literària”

Exposició itinerant que s’inaugura avui

L’Ajuntament de Tortosa
va sortir al pas de les
informacions que va
publicar el diari ‘El País’ en
les quals vincula el consis-
tori a través de l’empresa
municipal Gumtsa amb
una trama per afavorir
l’empresa Efial. Segons
ebredigital.cat, el govern
local remarca que la crea-
ció de Gumtsa correspon
a un govern anterior, d’un
altre color polític.
L’oposició exigeix explica-
cions de l’alcalde. La
informació publicada pel
diari ‘El País’ assenyala
que l’Ajuntament de
Tortosa va influir, pre-
sumptament, per benefi-
ciar l’empresa Acsa-
Sorigué a través de l’em-
presa municipal Gumtsa.
Segons apunten, a les
converses telefòniques
intervingudes en el marc

de la investigació del ‘cas
Térmyca’, de suposades
comissions urbanístiques
il·legals a càrrec de
Convergència i Unió,
directius d’Acsa i Efial, la
principal consultora inves-
tigada, parlen de la
manera d’obtindre
finançament per a la
construcció de la piscina
projectada pel consistori
tortosí. A més, les investi-
gacions haurien constatat
“elevades facturacions”
d’Efial a l’empresa pública
municipal. L’Ajuntament
va emetre un comunicat
en el qual puntualitza que
la creació de Gumtsa és
anterior al govern de
Convergència i Unió, en
etapa del PSC. D’altra
banda, insisteix que
Antoni Martos (fundador
i responsable d’Efial) va
ser contractat per

l’Ajuntament de Tortosa
per prestar serveis d’as-
sessorament també en
etapa de govern socialis-
ta. Un fet que va dur el
PSC tortosí a respondre
amb un altre comunicat
en el qual qualifica de
“mesquina” aquesta vin-
culació. Si bé sí que reco-
neixen haver creat la
Gumtsa al 2001, assenya-
len que no va ser fins al
2008, amb govern ja de
Ferran Bel, que es va fer la
primera factura amb Efial.
D’altra banda, matisen
que al 2006 van contrac-
tar els serveis de l’empre-
sa Oliver i Camps (en la
qual treballava com a
assessor Antoni Martos),
molt abans que creés Efial
al 2007.  En la notícia del
portal ebredigital.cat Qui
també va carregar contra
el govern convergent de

Bel fou el grup de Movem
Tortosa, que recorda que
al 2013 ja van denunciar
a la Sindicatura de
Comptes suposades irre-
gularitats a partir de l’in-
forme d’intervenció
municipal, on s’alertava
del maquillatge dels
comptes reals i de la rea-
lització de l’auditoria de
GUMTSA per una perso-
na professionalment vin-
culada a l’empresa muni-
cipal, fet totalment fora
de la normativa. 
El juliol del 2016, agents
de la Guàrdia Civil van
entrar a l’Ajuntamentper
recollir la documentació
que vincula l’empresa
Gumtsa amb Efial, en un
escorcoll que es va allar-
gar durant hores i que es
va reproduir el mateix dia
a una vintena d’ajunta-
ments de l’Estat.

Efial va fer una «elevada facturació»
a Gumtsa, segons 'El País'

L’Ajuntament de Tortosa va fer un comunicat per la notícia del rotatiu

‘El País’ diu que

El govern municipal remarca que la creació de Gumtsa correspon a un govern anterior. El PSC titlla
de ‘mesquina’ aquesta vinculació mentre que MOVEM també carrega contra el govern convergent

Peticions de penes de fins a 22 anys de presó per a cada membre del matrimoni que regenta
les Autoescoles Roquetes-Temple, principals acusats pel cas del frau dels exàmens de conduir
a Tortosa. Segons l’ACN, a l'espera de l'escrit de Fiscalia, aquesta és la demanda de condem-
na més elevada, formulada per l'Advocacia de l'Estat –l'acusació particular de l'Associació
d'Autoescoles en reclama vuit per a la parella i també per al seu fill-, al costat dels nou anys
per a cadascun dels dos examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) que haurien faci-
litat les preguntes a canvi de suborns. 
La trama anirà finalment a judici després que l'Audiència de Tarragona hagi rebutjat la majo-
ria dels recursos de les defenses en contra de la interlocutòria del jutjat número 1 de Tortosa
tancant les diligències prèvies. Això suposarà que una quinzena de persones acabin seient al
banc dels acusats per suposats delictes de suborn, falsedat documental, pertinença a grup cri-
minal blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.

Demanen penes de fins a 22 anys de presó

Per als principals acusats del frau dels exàmens de conduir
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*INFOPARTICIPA: 
l’Ajuntament d’Amposta ha
aconseguit, per segon
any consecutiu, el Segell
Infoparticipa 2016 a la
qualitat i transpare ̀ncia
en la comunicació, que
atorga el Laboratori de
Periodisme i
Comunicació per a la
Ciutadania Plural
(LPCCP) de la Facultat de
Ciències de la
Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i que
avalua la informació de
les webs municipals.
Per la seua part,
l’Ajuntament de la
Rap̀ita també ha rebut el
Reconeixement a la
millora de la qualitat i la
transpareǹcia que atorga
la UAB. El regidor de
Transpare ̀ncia, Àlex
Cervera, ha mostrat la
seva satisfacció per la dis-
tinció assolida pel grau
de compliment d'indica-
dors de transpareǹcia al
web municipal. Així
mateix, l’Ajuntament de
l’Aldea també ha obtin-
gut la distinció i es valo-
rava la feina efectuada
per haver-la assolit. 

Més notícies

A pocs dies de donar el tret de
sortida a una nova temporada tauri-
na a les Terres de l'Ebre, el Govern
ha fet balanç de les autoritzacions
donades durant l'any passat. En to-
tal han estat 195 dies autoritzats per
festes tradicionals amb bous en 26
municipis el passat 2016. Aquestes
xifres representen una davallada
respecte el 2015 quan es van fer
214 dies de festes amb bous, 19
més que l'any passat. També s'han
fet a dos municipis menys, Ascó i
Roquetes. Les denúncies també
s'estabilitzen i es mantenen en la
desena, el mateix nombre que el
2015. El delegat del Govern, Xavier Pallarès, ha aprofitat la presentació
d'aquestes xifres per fer una crida a la conscienciació de taurins i anima-
listes per tenir una temporada sense incidents, després dels "greus fets"
que l'any passat van succeir al Mas de Barberans. Pallarès ha reconegut
que, des de llavors, està tothom "més alerta". "De 195 dies de bous,
deu denúncies demostra que estem fent bé les coses, però l'objectiu és
arribar a zero denúncies", ha assegurat el delegat del Govern a pocs dies
d'iniciar una nova temporada de bous el pròxim cap de setmana a Aldo-
ver. Pallarès ha fet una crida a la conscienciació de totes les parts per evi-
tar que hi hagi incidents com els que van succeir l'any passat a Aldover
mateix o, els més greus, al Mas de Barberans. Respecte el dispositiu de
seguretat, el delegat ha explicat que el Govern ho deixa a criteri dels
Mossos d'Esquadra, com ja es va fer l'any passat. "Si ells creuen que cal
activar-se, ho faran. Ells estan en contacte amb alcaldes, amb penyes
taurines, i també amb els animalistes".

Demà dissabte el Pavelló Firal d’Amposta acollirà el Festival
Solidari pels Refugiats. Un acte solidari a favor de l’ONG ampos-
tina Provocant la Pau, que treballa in-situ amb els refugiats a
Gre ̀cia, i organitzat per les diferents AMPES del municipi,
l’Ajuntament d’Amposta i que compta amb la col·laboració de
diferents entitats del poble com Engalanats, Surt al Castell, Del
Terreno, Futbol Sala o Sport Salut. En concret, els fons recaptats
per aquest festival, tal i com ha explicat Joan Reverté, responsa-
ble de Provocant la Pau, aniran destinats a la reconstrucció d'un
hospital a la zona. Per la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Adam
Toma ̀s, ha lloat la tasca feta per aquesta Fundació i ha assenyalat
que des de l'administració pública "estarem al costat de totes
aquelles iniciatives que sorgeixin per ajudar a les persones que ho
estan passant malament". El festival començarà a les 17 h. amb
activitats infantils, inflables, pallassos, Muniatto Xou, Tallers
Engalanats, Taller Tattos i a partir de les 20 h s’iniciaran les actua-
cions en directe.

Pallarès: «confiem encetar la nova
temporada de bous amb serenitat» 

Amposta acollirà el Festival
Solidari pels Refugiats

Comença aquest cap de setmana, a Aldover

Demà dissabte, al Pavelló Firal

Xavier Pallarès, delegat del Govern. 
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L'alcalde de Deltebre xifra 
en «més de 4ME»

‘Els desviaments irregulars verificats per l'auditoria’

Demà dissabte 22 d’abril
tindrà lloc al pavelló firal de
la Ràpita el Vermut de
l’Escamarlà, que a la vega-
da encetarà les cinquenes
Jornades Gastronòmiques
dedicades a aquest crustaci.
Les jornades s’allargaran
fins el 7 de maig i hi partici-
paran 11 restaurants de la
localitat.

Setmana Santa
D’altra banda, la Ràpita ha
tancat la Setmana Santa
amb xifres molt positives
d’aflueǹcia turística en els
dies forts i també s’ha
observat un creixement de
visites i estades els dies pre-
vis, especialment el primer
cap de setmana de vacan-
ces. Nombrosos factors,
com el bon temps, han fet
disparar l’ocupació hotele-
ra, que es va situar en el
98,6% entre dijous i diu-
menge, i en una mitjana del
85% sumant-li el cap de
setmana previ. La regidora
de Turisme, Rosa Angleś,
ha fet un balanç “molt positiu de la presència de visitants al municipi” en aquestes
curtes vacances primaverals.
Els apartaments turístics i de segona residència també van estar en ocupació
ma ̀xima, com ja va succeir l’any anterior. A més, un nombre important de visitants
van optar per viatjar amb autocaravana.
La regidoria de Turisme va presentar també les xifres de consultes realitzades pels
visitants a l'Oficina Municipal de Turisme i a l'Estació Nàutica la Ràpita Delta de
l'Ebre, un altre indicador d’afluència turística. Així, durant tota la Setmana Santa es
van realitzat 1079 consultes i es van comptabilitzar 3000 visitants.

El Partit Demòcrata de Deltebre va fer una reunió informativa oberta a la ciutadania
per presentar els resultats de l’auditoria i analitzar la gestió de l’equip de govern
durant els primers 666 dies de mandat. Segons informa ebredigital.cat, l'acte va reu-
nir més de 200 persones que van poder conèixer l’auditoria que l’Ajuntament va
demanar. L'informe constata que 32 dels 42 expedients de gestió analitzats “no són
correctes”. En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va detallar que “amb
tota aquesta documentació arribarem fins on faci falta per defensar els interessos de
la ciutadania de Deltebre i és per aquest motiu que s’està analitzant jurídicament l’in-
forme rebut”. De fet, l’alcalde va destacar que “en el seu rerefons, l’auditoria posa
de manifest que el municipi de Deltebre ha llançat reiteradament diners públics a
causa d’una gestió erràtica que ens ha portat en una situació límit on, per exemple,
la xarxa d’aigua potable té pèrdues d’un 70%”. En dades econòmiques, agregant les
desviacions dels diferents expedients analitzats en l’auditoria, la xifra ascendiria “a
més de 4.000.000€ en el període d’anàlisi de l’auditoria, del 2007 al 2015”. La reu-
nió també va servir per analitzar, de manera breu, les gestions destacades de l’equip
de govern municipal. Així, l’alcalde va destacar la reducció d’1.800.000€ del deute
municipal, l’aposta constant per la imatge de poble, la posada en funcionament dels
ajuts socials per a la ciutadania que més ho necessita, la inauguració de la Biblioteca
(vegeu contraportada) i de l’Escola de Música, la defensa de les problemàtiques del
territori i l’enfocament turístic per dinamitzar l’economia.                   Foto: ebredigital.cat

Jornades de l’Escamarlà 
a Sant Carles de la Ràpita

Des de demà dissabte fins el 7 de maig

El Consell Comarcal
del Baix Ebre ha posat
en marxa un Servei de
Traducció amb l'ob-
jectiu de facilitar la
comunicació entre els
professionals de dife-
rents àmbits de
l'Administració o
altres entitats i les
persones nouvingu-
des. Els idiomes que
ofereix són àrab,
anglès, alemany,
francès, romanès,
urdú, xinès i rus.
Aquest suport lingüístic pot ser oral o escrit i es presta de forma gratuïta.
El Servei de Traducció vol facilitar l'acollida de les persones estrangeres de la comar-
ca que desconeixen les llengües del país i va adreçat, especialment, a professionals del
Baix Ebre que tenen contacte amb la població nouvinguda.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
posa en marxa un servei de traducció 

Per facilitar la comunicació entre personal de l’Administració i els nouvinguts
Complint l’acord pres en la darrera
Junta Local de Seguretat entre el con-
seller d’Interior, Jordi Jané i l’alcalde
de Deltebre, Lluís Soler, el municipi
deltebrenc va iniciar el patrullatge
conjunt entre la Policia Local i els
Mossos d’esquadra amb la principal
finalitat d’augmentar la seguretat.
El patrullatge, que compta amb un
membre de la policia local i un mem-
bre dels Mossos, es realitza a
Deltebre, i al nucli de Riumar i a les
seves platges i s’ha intensificat
aquests dies de Setmana Santa. 
En aquest sentit, l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, va explicar que
“amb aquesta actuació volem millo-
rar el servei que realitzem i augmen-
tar la seguretat als ciutadans i ciuta-
danes, i també de tota aquella gent
que ens visita per a poder gaudir del
nostre municipi”. 

Deltebre augmenta la
seguretat, amb un
patrullatge conjunt

El Consell Comarcal del Baix Ebre
posa en marxa a partir d'aquest mes
la plataforma d'administració electrò-
nica de l'ens que permetrà al perso-
nal de la institució comarcal tramitar
tots els expedients sense fer ús de
paper i a la ciutadania, tots els tràmits
de manera telemàtica. La plataforma
integra un gestor d'expedients, un
registre de documents i un mòdul de
signatura electrònica. Aquest nou
model significa un canvi molt impor-
tant en l'organització interna del
Consell Comarcal, ja que aquesta
plataforma online permet conservar
tots els documents ordenats, assig-
nats i digitalitzats en el núvol, la qual
cosa facilitarà la connexió entre les
diferents àrees de l'ens. Aquesta pla-
taforma d'administració electrònica
incorpora l'ús generalitzat de la sig-
natura electrònica, que es podrà fer
des d'un ordinador o des d'un mòbil.

Plataforma
d'administració
electrònica 

Reunió informativa del Partit Demòcrata de Deltebre.
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*LA GARNATXA BLAN-
CA DE LA TERRA ALTA
acompanya la universitat
Rovira i Virgili pel seu 25è
aniversari, amb un tast
que tindrà lloc a la
Facultat d’Enologia avui
divendres a les 19.30h. El
tast estarà dirigit per Jordi
Rius, secretari tècnic de la
DO Terra Alta.

*L'AJUNTAMENT DE
MÓRA D'EBRE i els
Agents Rurals han
instal·lat cartells informa-
tius a la zona de la mun-
tanya de la Picossa sobre
la regulació del pas en els
senders d'aquest indret
per afavorir la reproduc-
ció de l'àguila coabarra-
da.

*FLIX: avui divendres
tindrà lloc la primera
prova de sirenes d'avís a
la població per risc químic
del 2017. Durant la prova
sonaran 82 sirenes
instal·lades a 36 munici-
pis de Catalunya. A Flix
concretament, la prova es
desenvoluparà entre les
10:40 i 10:50 h.

Més notícies

L'empresa FALCK SCI, especialitzada en la formació en emergències adquirirà uns
terrenys del polígon industrial del Molló, a la Ribera d'Ebre, propietat de l'Incasòl.
Segons ha informat l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, que ha participat en les negocia-
cions per a la instal·lació d'aquesta empresa al polígon, ha explicat que després de
moltes reunions s'ha aconseguit que l'Incasòl i l'empresa arribin a un acord per la
compra dels terrenys. Segons l’ACN, Jardí ha agraït la "bona predisposició" de
l'Incasòl per oferir a l'empresa unes condicions especials i molt favorables, que l'em-
presa ha beneït. FALCK, que tenia previst instal·lar a Ascó un centre de formació de
Bombers, ha escollit finalment el polígon industrial del Molló per ubicar-hi un centre
on s'impartirà formació especialitzada tant a bombers professionals i voluntaris com
als diferents sectors professionals d'emergències. L'emplaçament estratègic del polí-
gon, pròxim a la petroquímica de Tarragona i les nuclears, i les bones condicions per
adquirir els terrenys han decantat la balança.
Des de fa poques setmanes, el polígon industrial del Molló disposa ja de l'energia
elèctrica suficient per desenvolupar activitats industrials. Ubicat entre els termes de
Móra la Nova i Tivissa, té onze hectàrees de sòl distribuïdes en dotze parcel·les des-
tinades a indústria gran i mitjana.

FALCK SCI s’instal.la al polígon del Molló
Empresa especialitzada en la formació en emergències

La plataforma Trens Dignes ha tornat a reclamar la constitució de l'Autoritat de
Transport Metropolità (ATM) de les Terres de l'Ebre per resoldre el "desgavell" que
hi ha ara a la xarxa de transport públic. Trens Dignes ha denunciat que les conne-
xions d'autobusos amb els trens no són les desitjables i que manca informació pels
usuaris que desconeixen que hi ha, per exemple, busos llançadores des de Tortosa i
Amposta per agafar l'Euromed a l'estació de l'Aldea. La plataforma ha demanat a la
Generalitat que aposti per la intermodalitat de l'estació de l'Aldea on totes les línies
d'autobusos haurien de fer-hi aturada per facilitar la connectivitat dels usuaris del
tren. Així mateix també han reclamat que les cinc operadores que fan trajectes de
busos a les Terres de l'Ebre puguin oferir la T10/120, ja que actualment només ho
permeten dos empreses. Trens Dignes vol que l'estació de l'Aldea i la de Móra la
Nova esdevinguin centres intermodals on s'afavoreixen les connexions de transport
públic. En una roda de premsa, els portaveus han tornat a reclamar la constitució de
l'ATM de les Terres de l'Ebre com a l'ens vàlid on es pugui coordinar aquesta xarxa
de transport. La plataforma ha recordat que tant ajuntaments, consells comarcals i el
mateix Parlament, a finals d'any passat, van aprovar propostes on es reclamava la
constitució de l'ATM a l'Ebre

Trens Dignes exigeix l’ATM

‘L’estació de l’Aldea i Móra la Nova han de ser centres intermodals’

El passat 20 d’octubre de 2016, durant la compareixença de Fernando Marti
Scharfhausen, president del Consell de Seguretat Nuclear, a la Comissió d’Indústria i
Energia del Congrés, el diputat republicà Jordi Salvador li va demanar que visités les
zones nuclears d’Ascó i Vandellòs per conèixer de primera mà les deficiències de les
infraestructures i els mitjans previstos en el Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona
(PENTA). Marti es va comprometre a fer aquesta visita i, dimarts, acompanyat del
diputat Salvador i el senador Miquel Aubà, va visitar la zona de la central d’Ascó.
Salvador va manifestar que ‘estem molt satisfets que, per primera vegada, el presi-
dent del Consell de Seguretat Nuclear hagi vingut al territori a conèixer en quina
situació es troben les infraestructures i els mitjans que són necessàries per aplicar amb
efectivitat els plans d’emergència nuclear exteriors de la central d’Ascó, malgrat saber
que en alguns casos no són competència del seu àmbit’. El diputat va afegir que
‘agraïm al president que hagi constatat sobre el territori la deficiència que presenten
algunes infraestructures i mitjans per poder aplicar de manera efectiva el PENTA.
Estem convençuts que la trobada ha estat profitosa i desitgem que es puguin rever-
tir algunes de les deficiències que se li han plantejat’.

«Deficiència d’infraestructures per
poder aplicar el PENTA»

El president del Consell de Seguretat Nuclear “així ho constata”

L'independentisme català ha iniciat una nova campan-
ya per reclamar el referèndum. Segons l’ACN, un 'Sí'
gegant de color blanc va aparèixer aquest diumenge de
Pasqua als carrers de diverses localitats catalanes com
Girona, Tarragona, Lleida, Sabadell, Granollers, Vic,
Manresa, Gandesa o Camprodon. La iniciativa va tenir
ressò a través de les xarxes i fins i tot el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, va mostrar a través de
Twitter la fotografia d'un dels 'Sí' a la Rambla de
Girona, acompanyada d'aquest text: "Goita quin "sí"
més maco que s'ha instal·lat a la Rambla de Girona!
#unSÍgegant". També el president de l'ANC, Jordi
Sánchez, va fer-ne al·lusió a través d'una piulada:
"Diumenge de Pasqua és un bon dia per trobar arreu
#unSÍgegant. El sí sempre ajuda a veure i viure el pre-
sent i el futur amb optimisme". A la foto, el «sí» gegant
de la Rambla de Girona.

Apareixen 'Sí' gegants en
diverses localitats catalanes

Entre aquestes, a Gandesa

Reunió amb el president del Consell de Seguretat Nuclear, a Ascó.
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Aquest dissabte 22 d’abril a les 17:00h se celebra al
Centre Cultural el Maset de La Ràpita la 5ª edició (10
anys) “El meu iaio, la meva iaia i la gent gran” orga-
nitzat per la Residència L’Onada de la Ràpita. Un con-
curs que ha captivat el cor de tots els rapitencs, i en
especial aquells de la tercera edat que queden retra-
tats en les 4 modalitats on participen els 3 centres
escolars de La Ràpita. Els pàrvuls pinten sobre “El
meu iaio i jo”, els alumnes de 1r i 2n dibuixen i redac-
ten respecte “El meu iaio quan era petit”; a 3r i 4t
aprofundeixen en els oficis dels seus avis i els més
grans de primària ens presenten redacció lliure sobre
“Gràcies al meu iaio...”. Aquest any el jurat ho torna
a tenir difícil, dissabte sortirem de dubtes.

5a edició “El meu iaio, la
meva iaia i la gent gran”

EN UN MINUT

*L’AMPOLLA: fins al 20
d'abril, a l'Oficina de
Turisme, es pot visitar
l'exposició 'Mar Viva', la
qual mostra alguns dels
residus que els pescadors
han recollit en el marc
d'aquest projecte. A més,
també s'hi poden trobar
dades de quantitats i tipus
de residus i de la pro-
blemàtica de les escom-
braries marines. Així
mateix, hi ha fotografies
de l'artista Thomas Nölle
sobre els residus recollits
de dibuixos dels nens de
l'escola Alexandre Galí.
Del 21 al 28 d'abril,
Setmana Cultural 2017:
avui divendres, 21 d'abril,
a les 20,30 hores, al Saló
de Plens de l'Ajuntament,
presentació del llibre
'L'Ampolla i la seva gent.
La memòria en el temps
(1931-1955)', a càrrec de
l'autor local Jordi
Martínez. Del 24 al 28
d'abril, a la Biblioteca,
exposició fotogràfica
'Mou-te per l'Ampolla'; i
del dilluns 24 al divendres
28 d'abril, també a la
Biblioteca, Contacontes
per als alumnes de l'Escola
Mediterrani.

Més notícies

En el marc de la celebració del 86 aniversari de
la proclamació de la República catalana la sec-
ció local de Roquetes d’ERC, el divendres 14
d’abril va dur a terme un acte de reconeixe-
ment i homenatge als alcaldes republicans de
Roquetes Joan Hierro Gaya (1931-1934 i
1936) i Joan Castells Villalta (1936-1938).
L’acte, que es va fer al cementiri municipal on
hi reposa en Joan Hierro, i davant mateix,
enfront del monòlit en record de Joan Castells
(mort i enterrat a l’exili), l’actual alcalde de
Roquetes, Paco Gas, va adreçar unes paraules
a les companyes i companys d’Esquerra
Republicana recordant les figures dels dos
alcaldes republicans, així com ‘l’honor que
representa formar part d’un partit amb aques-
ta història i aquests referents. Però també el
deure que comporta continuar amb la seva
lluita fins aconseguir un país més just social-
ment i sobirà políticament’. Per aquest motiu
instà a tots els presents a ‘conservar la unitat entre les diferents ideologies, forces polí-
tiques, i entitats cíviques que donen suport al procés sobiranista, i a tindre la valentia
necessària per tirar endavant el referèndum cap a la independència de la nació catalana
en el moment que l’estat descarregui tot el seu poder repressiu per tal d’impedir la pro-
clamació de la nova República’.
Naixement del municipi
D’altra banda, del 7 d'abril i fins al 9 de maig diferents entitats de Roquetes realit-
zen una sèrie d'activitats que estan emmarcades per celebrar la Festa del 14 d'abril,
data que també commemora el naixement del municipi. Dins de les activitats, des-
tacar que demà dissabte es farà un reconeixement a l'empresa Frupinsa com a esta-
bliment comercial Centenari de Roquetes. El mateix dia, a les 20.30 h, també al Saló
de Plens de l’Ajuntament, s’efectuarà l’elecció de les pubilles. I a les 23 h, a l’Hort de
Cruells, Concert Jove, amb l'actuació de HellFighters. En acabar, Happystar, amb Djs.

Homenatge als alcaldes
republicans de Roquetes
Commemoració de la proclamació de la República

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Terra Alta ha obtingut els
millors resultats de l’estàndard de qualitat assistencial
(EQA), l’indicador que utilitza l’Institut Català de la Salut
(ICS) per a avaluar la qualitat assistencial dels seus equips
d’atenció primària amb l’objectiu de millorar-la. L’eina
dona informació clínica i de gestió a tots els professionals
d’atenció primària i els ajuda a millorar el control de salut
dels seus pacients. Es basa en el registre de la història clí-
nica electrònica dels pacients del qual s’extreuen les dades
sobre la medicació, el control, les visites, entre d’altres.
L’EAP Terra Alta ha obtingut al març una puntuació en
l’EQA d’adults de 811,7 més alta que al febrer (de 806,0
punts) quan va assolir el millor resultat de tots els EAP de
l’ICS.                                             

Foto: ebredigital.cat

Qualitat assistencial
d’adults de l’ICS

L’EAP Terra Alta obté els millors resultats

Un total de 98 produccions de dotze paï-
sos diferents (Espanya, Itàlia, Portugal,
Gran Bretanya, Alemanya, Eslovènia,
Brasil, Perú, Mèxic, Estats Units, Taiwan i
Índia) participaran en la competició oficial
de la primera edició del festival terres
Catalunya - INTERNATIONAL ECO &
TOURISM FILM FESTIVAL que se cele-
brarà a Tortosa del 31 de maig a l’1 de juny. D’aquestes produccions audiovisuals 69
són films turístics, 22 documentals i 7 films corporatius. Els guanyadors es coneixe-
ran el divendres 2 de juny en un acte a l’Hotel Villa Retiro de Xerta i el dissabte 3 de
juny es projectaran a l’Auditori Felip Pedrell.

Festival terres Catalunya
Del 31 de maig a l’1 de juny

La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya, demà dissabte 22 d’a-
bril, organitzarà diferents activitats per commemorar el 86è aniversari de la procla-
mació de la República catalana. Els actes es faran a Ulldecona i començaran a les
19.30 h amb una xerrada a càrrec del diputat Jordi Salvador, al claustre de
l’Ajuntament, amb el títol ‘La República catalana, una oportunitat per a les classes
treballadores’. En acabar, a les 21.30 h, es farà el sopar homenatge a la Fraternitat
Republicana, en el transcurs del qual es lliuraran els guardons a la Fraternitat
Republicana a una persona o entitat de cadascuna de les quatre comarques de les
Terres de l’Ebre, escollides per les federacions comarcals del partit. 
També durant el sopar, les Joventuts d’Esquerra Republicana de les Terres de l’Ebre
lliuraran la Menció Joan Ferré a la Plataforma Trens Dignes Terres de l’Ebre-Priorat,
en reconeixement per la seva lluita en defensa de les Terres de l’Ebre.

Menció Joan Ferré per a la Plataforma Trens Dignes
Demà, a Ulldecona

Paco Gas, alcalde de Roquetes.
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EN UN MINUT

*LA CAMBRA DE
COMERÇ DE TORTOSA i
empatica.net organitzen
la VII Jornada Internet i
Empresa, avui divendres.

*IMPULSEN UNA ILP PER
PROHIBIR TOTES LES
FESTES AMB BOUS DE
CATALUNYA. Seguint
l'estela de la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP)
'Prou!' que va permetre
abolir les curses de braus
a Catalunya, la
Coordinadora per l'Abolició
dels Correbous (CAC) ha
registrat al Parlament una
nova ILP, aquesta vegada
per acabar "definitiva-
ment" amb tots els tipus
de tauromàquia al país.

*ELS PREMIS EMPRÈN
2017 de la Diputació
obren el termini de pre-
sentació de projectes. El
certamen impulsarà amb
35.000 euros un total de
15 projectes empresarials
nascuts al Camp de
Tarragona i a l’Ebre.

Més notícies

La presentació de la
XXIV Fira de la Terrissa
de la Galera, que amb el
nom d’ARGILA, FIRA
DE LA TERRISSA I
CERÀMICA DE LA
GALERA 2017, tindrà
lloc del 28 d’abril a l’1
de maig, va anar a
càrrec de l’alcalde de la
Galera, Ramon Muñoz,
el president de
l’Associació Cultural
Galerenca Lo Cadub,
Francesc Gasulla, i del
gerent de la Cambra de
Comerç Francesc
Minguell. La fira serà
inaugurada el dijous 28
d’abril a les 18h. a la
Casa de la Vila de la
Galera. L’acte serà presidit per Xavier Villas Balasch, cap de l’Àrea d’Artesania del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Posteriorment és visitarà el Museu
Terracota, i s’inaugurarà l’exposició de ceràmica de Teresa Marta Batalla, de Roquetes i
terrissa de Alfarería Gregorio Peño C.B. de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Enguany el país convidat és Holanda. Durant tot el dia del dissabte 29 d’abril és porta-
ran a terme diferents actes entre l’organització i els representants Holandesos. La fira,
que serà gratuïta, és podrà visitar en horari de matí de 10h. a 14h. i de tarda de 16h. a
21.30h.

‘Argila, Fira de la Terrissa i
Ceràmica de la Galera’

Del 28 a l’1 de maig. Enguany el país convidat és Holanda

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre ha
convocat el procés per la selecció de l’empresa o professio-
nal que haurà de redactar el projecte executiu per a les
obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de
Corbera d’Ebre. La convocatòria s’obre als professionals
del sector, arquitectes i arquitectes tècnics, així com
arqueòlegs o restauradors amb l’objectiu de comptar amb
un equip multidisciplinar que pugui dissenyar el projecte.
Tots els interessats a participar d’aquest procés trobaran la
documentació tècnica al web dels Espais de la Batalla de
l’Ebre (www.batallaebre.org). El termini per a presentar les
propostes, d’acord amb l’establert als plecs de condicions,
finalitzarà a les 14 h del dilluns 24 d’abril.

Projecte de rehabilitació
del Poble Vell 

De Corbera d’Ebre

Presentació de la Fira, a la Cambra de Comerç. 

Demà dissabte a les 19 hores, tindrà lloc a Santa
Bàrbara, la inauguració de les XXVI Jornades
Culturals i la presentació dels actes commemoratius
dels 200 anys de l’inici del procés d’independència
municipal i del logotip creat per a l’ocasió. Es farà
l’estrena de la jota planera amb cobles específiques
dedicades al poble de Santa Bàrbara. Serà al Museu
de la Vida a la Plana (antiga masada de Martí).
Posteriorment, al Pavelló Municipal (22h),
Desfilada de moda a càrrec de la Penya Taurina
Planers pels Bous. Les Jornades s’allargaran fins el
21 de maig

Jornades Culturals 
Santa Bàrbara 2017

Inauguració demà dissabte

Amb renovada il·lusió i
després de l’èxit de parti-
cipació de les darreres
edicions, l'associació
Musik'al Brancal presenta
la III Ruta de música i
versos pel nucli antic
d’Alcanar, un gran espec-
tacle cultural que invita
els espectadors a gaudir a
través dels diferents sen-
tits. Demà, la ruta s’ini-

ciarà a les 20 h a la plaça
Sant Miquel d’Alcanar i al
llarg de tres hores comp-
tarà amb la participació
d’artistes locals de dife-
rents disciplines, com la
música, la poesia o la
pintura, que faran les
seves actuacions en
punts singulars del centre
històric.  
Al llarg del recorregut els

espectadors també des-
cobriran un espai de cre-
ació pictòrica on el jove
promesa Ivan Martínez
realitzarà un mural i el
pintor Llagostera junta-
ment amb el músic Lord
Waterdog portaran a
terme una performance.
Els tiquets inclouen una
copa de vi, un obsequi
sorpresa i 4 tasts de vins

de les D.O.Terra Alta i
Penedès i es poden
adquirir de forma antici-
pada per 8 euros o per 10
abans de l’inici de la ruta.
Tanmateix, els assistents
podran degustar una
gran varietat de tapes de
menjar de la terra per 1
euro, gràcies a la
col·laboració de diferents
establiments locals.

III Ruta de música i versos, demà dissabte 
pel nucli antic d’Alcanar

L’edició d’enguany incrementa la qualitat artística i gastronòmica 

Els estudis demostren que durant l'etapa de la vellesa és molt important el suport social, ja que aporta diversos
beneficis com: increment de la percepció d'identitat, increment en la percepció de la seva pròpia autoestima i aug-
ment de l’autocontrol. L'Onada compta amb una àmplia plataforma de serveis que permeten aquest suport, sen-
se haver d'institucionalitzar el nostre familiar, és la nostra filosofia i l’objectiu de la nostra carta de serveis.

A L’Onada Tortosa obrim l'Octubre del 2014, des d'aleshores acompanyem a la Sra. Paquita, qui pateix Alzhei-
mer en estat inicial, és autònoma, una senyora molt pudorosa, i no vol sortir de casa seva. Inicia Centre de Dia amb
nosaltres, però no s'adapta, aquest no és el recurs més adient pel seu estat actual. Retorna al domicili, encara que
continuen comptant amb nosaltres a través d'una professional amb qui tenir suport a la seva pròpia llar, durant
tot aquest temps ha anat fent ingressos temporals al nostre centre si calia. També, hem estat al costat de la família
oferint-los suport i assessorament en tot moment.

Al Desembre del 2016 la Paquita malauradament pateix un ictus i ha de ser traslladada a l'Hospital, la família ens truca i ens explica la situació. Confien trobar una so-
lució en nosaltres. En ser alta de l'Hospital, Paquita no pot retornar al domicili, és molt dependent i el seu estat d'Alzheimer ha avançat massa ràpid, així que decideixen
ingressar amb nosaltres. Acompanyar la Paquita durant tot aquest procés és el que dóna sentit a la nostra cartera de 40 serveis, a la nostra feina i ens omple cada dia.

Vellesa, suport social i els seus beneficis  



DIVENDRES 21
D’ABRIL
DE 2017

diarimés
ebreEL CRAC
11www.mesebre.cat

FOTO SaRa ESTalElla

La Ràpita, actualment, és
un dels pobles de
Catalunya que, al seu
nivell, ofereix més bona
literatura. I que aquest fet
sigui reconegut en
ambients literaris de
Barcelona i Girona, dóna
fe de la sensibilitat cultural
de la Ràpita envers les lle-
tres, una ciutat on els nos-
tres pioners literaris,
Sebastià Juan Arbó en la
narrativa i Lluís de
Montsià en la poesia, avui

com ahir, estan recone-
guts com els primers que
van incorporar la Ràpita a
la literatura catalana i ser-
veixen de guia perquè la
nostra joventut segueixi
els seus passos. L'acte de
la presentació de l'asso-
ciació Mar de Fora, a
l'Església Nova de la
Ràpita, és una bona mos-
tra del que dic, i va comp-
tar amb la participació de
l'alcalde Josep Caparrós i
de la regidora de Cultura

Èrika Ferraté, que van ani-
mar tant a Margaretto
com a Carles a seguir en
aquesta línia. De fet,
comptar amb la participa-
ció de gent tan consolida-
da en el món de la Cultura
com Víctor Canicio, Josep
Igual, Miquel Reverté,
Núria Ibáñez, Pep Carcellé
o Noèlia Borrás és tota
una garantia per aconse-
guir noves metes.
Tant de bo Mar de Fora
sigui transitada amb bona

mar, "calma chicha",
sense temporals de llevant
i tempestes perilloses que
puguin posar en dificultats
els vaixells carregats
d'il·lusió i excel·lent litera-
tura, i que arribin a bon
port, que la badia dels
Alfacs els abraci, protecto-
ra, amb les seves aigües
d'un blau intens i que el
nostre Ajuntament, com
sempre, sigui sensible a les
demandes culturals de la
ciutadania rapitenca.

ACTUALITAT

Es presenta l'Associació Cultural Mar de Fora

PRESENTACIÓ

«MOT I MIRADA PRIMER POEMARI DE POESIA RAPITENCA CONTEMPORÀNIA»

Edward Carter

Quan Eduardo Margaretto va arribar a la Ràpita,
pocs podien imaginar que el primer llibre col·lectiu
de poesia rapitenca sortiria de la seva imaginació.
Ara, després de tres anys d'estar amb nosaltres, ja no
ens sorprén. Integrat en el món cultural rapitenc, ens
ofereix, amb l'ajuda de Pep Carles, aquests fotopoe-
mes, que vénen a ser l'embrió de futures col·labora-
cions. Els últims llibres de poesia apareguts a la
Ràpita corresponen a Víctor Canicio, Miquel Reverté
i Carme Cruelles, que ha publicat en un parell de
mesos dos llibres de poesia, la qual cosa dóna a
entendre que un dels gèneres més populars té molt
bona salut al nostre poble, ja que reunir 17 intel·lec-
tuals i 17 fotògrafs en aquest llibre és un clar símp-
toma de decidida participació.
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Avui vostè estimat lector pot llegir el Més Ebre però potser
d'aquí a 25 anys no podrà llegir ni el Més Ebre, ni l'Sport,
ni el Mundo Deportivo, perquè el digital que no existia fa
uns anys ja té mes lectors que el paper. Avui la joventut no
compra premsa esportiva i està enganxada a la xarxa i això
anirà a més. Jo sóc un romàntic del paper, ahir, avui i sem-
pre. Devorador de diaris Barcelona Deportiva, Dicen, 4-2-
4...premsa desapareguda i ara el Mundo Deportivo, Sport
i Marca també els diré que m'avorreixen cada dia més. La
premsa d'avui en dia no és creativa, mig diari dedicat al
Barsa, opinions de columnistes que sempre diuen el mateix
que si Messi i Neymar.... el 2012 va desaparèixer a
Espanya la revista més antiga de futbol: Don Balon,
recentment el Diari de Tarragona ha tret les cròniques de
2a catalana...això si, parlen cada dia del Reus i del Nàstic i
encara que aquests baixessin a 4a catalana, ho seguirien
fent. A Sport, des de fa dos anys, han reduït el futbol
català als mínims i és mes a l'edició de dimarts de futbol
català treuen cada setmana unes plantilles d’un club i amb
favoritisme als equips de Barcelona. Jo vaig enviar les plan-
tillas d’equips de la Sénia, i no van voler publicar-les. Si un
club no té 12 equips, no surt. Per mi, això és una discrimi-
nació. TV3 parla sempre del Barça i una mica de
l’Espanyol.  Rapitenca, Tortosa i Amposta, per citar clubs
històrics de la regional, no existeixen per a ells. Aquí a les
Terres de l'Ebre un senyor, un Quixot, Michel Viñas, que
porta des del 1996 a les trinxeres, fent una gran tasca pel
futbol ebrenc. I jo l'ajudo en el que puc per cada setmana
una secció esportiva el més atractiva possible, amb entre-
vistes, secrets i milers de coses més. Som uns romàntics de
la premsa escrita com la revista de futbol mensual que
porta 5 anys: Panenka. Vostès són els beneficiats perquè el
gran rei és el lector. Cal cuidar-lo i mimar-lo. En altres mit-
jans més importants sembla que per a ells el lector de l’es-
port modest no existeix i després diuen que perden lectors.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Michel Viñas i Joaquin 
Celma, els romàntics del paper

La directiva de la Fatarella
va demanar fa unes setma-
nes jugar en diumenge “o un
altre dia” el partit que havia
de disputar demà a  Jesús. La
romeria que té lloc demà a la
Fatarella era el motiu. “Els ju-
gadors van a la romeria i cap
d’ells cobra res per jugar i no
els podem demanar que no
hi vagin per un partit. No
vam prevenir-ho quan toca-
va i per això vam posar facili-
tats per jugar un altre dia. Els
dies han passat i no teníem
resposta”. I per això, durant
la setmana, ha hagut males-
tar. No obstant, ahir el tècnic
Guiu va parlar amb el Catalò-
nia i finalment ha hagut en-
tesa i el partit s’ha suspés.

Els esportistes de la Fundació Mercè
Pla, CEE Sant Jordi i CEE l'Àngel-Apasa
que conformen la selecció ebrenca,
van guanyar la fase de Plata del MIC
Integra. El torneig celebrat al camp
municipal de Vidreres ha arribat en-
guany a la 5a edició. Hi havia 18
equips i els 8 primers disputaven la fa-
se d’Or. La resta, la de Plata. I ‘Units
Terres de l’Ebre’ en fou el guanyador
d’aquesta fase de Plata. 
En aquesta ocasió, el MIC Integra

fou apadrinat per l'exseleccionador es-
panyol Vicente del Bosque. 
Els professionals i monitors de la

Fundació Mercè Pla han valorat molt
positivament l'experiència; destacant
l'important de donar visibilitat i norma-
litat als nois i noies, en un entorn on ha
regnat una gran esportivitat i molta
il·lusió. Des de la Fundació Mercè Pla,
“volem fer arribar el nostre agraïment
a l'organització i als voluntaris de la
Caixa que han fet possible l’assistència

dels nostres nois i noies a aquest tor-
neig, sent un gran exemple d'inclusió i
integració per a tots”.
Guanyadors
Pel que respecta el torneig de futbol

base, el FC Barcelona es va imposar en
categoria infantil, el Vila-real en juvenil
i el RCD Espanyol, en cadet. Així ma-

teix, Espanyol i Real Madrid en aleví i
Paris Saint-Germain en femení van
triomfar a Palamós en les altres finals
del MIC’17. L’organització del torneig,
del que n’és director el bitemero Juan-
jo Rovira, va tornar a comptar amb
una àmplia representació ebrenca (ve-
geu plana 16). 

Se suspèn el
Catalònia B-
Fatarella

‘Units Terres de l'Ebre’ guanya la fase de Plata del MIC Integra 

CINQUENA EDICIÓ, DINS DEL TORNEIG DE FUTBOL BASE QUE ES CELEBRA A LA COSTA BRAVA

4A CATALANA

Esportistes de la Fundació Mercè Pla, CEE Sant Jordi i CEE l’Àngel-Apasa

En la jornada passada va trencar la mala ratxa, guanyant el Palamós

L’Ascó visita diumenge el Sabadell (16h)

TERCERA DIVISIÓ.  EL PLAY-OFF ESTÀ A 7 PUNTS I EN QUEDEN 12 EN JOC

L’Ascó va guanyar el Palamós (2-0) i va trencar la ratxa negativa de les darreres 7 jorna-
des en les que no coneixia la victòria. No obstant, els rivals directes, S. Andreu i Terrassa, no
van fallar i els de la Ribera segueixen sisens, a 7 punts de la quarta plaça, quan en queden
12 en joc.  La dinàmica negativa ha arribat en el moment decisiu de la temporada. Accedir
al play-off és una quimera. Però mentre hi ha vida...diumenge s’ha de guanyar a Sabadell.

Estava al juvenil A de Divisió d’Honor del Saragossa

L’Amposta fitxa al planer Andreu Arasa
TORNA LA COMPETICIÓ

L’Amposta ha fitxat al jove de Santa Bàrbara, Andreu Arasa, que va jugar al Barça juvenil i
que aquesta temporada estava al Saragossa, també juvenil de Divisió d’Honor. La situació del
club aragonès, en general, no és gaire alentadora i el jove ha decidit tornar a casa i l’Ampos-
ta l’ha incorporat per les jornades que manquen. A la foto, el jugador amb Jordi Pérez, presi-
dent del club ampostí. Després del descans, aquest cap de setmana torna la competició a les
categories territorials, per afrontar les darreres sis jornades de la lliga. És la recta final en la
que hi ha molt per a decidir en totes les categories, tant per l’ascens com per al descens. A la
plana 18 podeu trobar l’agenda de partits i els seus horaris.  

MINUT 91 a CANAL TE
Diumenge, 

després del clàssic Madrid-Barça, 
la passíó del nostre futbol estarà a 

Canal Terres de l’Ebre.

A les 22.45 h, en directe

Marc Gallardo de les Terres de
l'Ebre i Eduard Coronado de Bar-
celona, campions de Catalunya
de tennis en la seua categoria.
Marc va ser el jugador decisiu en
la victòria. Els dos jugadors tenen
un joc molt potent i executen el
revés a una mà (Gallardo és es-
querrà i Coronado destre). A la
foto: d'esquerra a dreta:  Bruno
Pujol, Pol Sánchez, Marc Gallar-
do i Eduard Coronado

Marc Gallardo, campió de Catalunya
TENNIS

Una vintena d'alumnes de
l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla
de Mar van realitzar ahir dijous
la programació de La Cala Rà-
dio, durant tot el matí, com si
fossin els locutors habituals de
l'emissora. És el segon any que
es realitza la iniciativa, que és
tot un èxit entre l'audiència lo-
cal. L'activitat s'emmarca en la
Setmana Cultural del centre
educatiu.

A la Cala, 'Avui la ràdio la fem naltros!'
ALUMNES DE L’ESCOLA SANT JORDI DE L’AMETLLA
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Torneig Internacional Terres de l’Ebre (ITE)
1.500 persones es van concentrar a l’estadi d’Amposta, diumenge, en la jornada de clausura

El MIC17 ha tornat a tenir una nodrida
representació ebrenca. A més del direc-
tor, Juanjo Rovira, un ampli grup de
col.laboradors del nostre territori van
vetllar pequè el prestigiós esdeveniment
esportiu, que té lloc a la Costa Brava,
“tornés a ser un èxit i superés de nou les
expectatives”. A la fotografia, imatge
de tots els col.laboradors que formen
l’organització, amb nombrosa represen-
tació del nostre territori.

MIC17 ebrenc

Durant la Setmana Santa,
a la Ràpita i a Amposta es
va gaudir del Torneig de
Futbol Base Terres de
l’Ebre (ITE). Ferran Simó,
el seu director, considera-
va que “un any més,
seguim consolidant el tor-
neig com a referencia a les
Terres de l’Ebre, i que és
espera’t per tots els juga-
dors que ho viuen amb
una especial atenció i
il·lusió. L’afluència de
públic segueix augmen-
tant any rere any.
Enguany, ha tornat a ser
superior, tant a la presen-

tació al camp de la Ràpita
com a la cloenda al camp
d’Amposta, amb mésés
públic que l’any passat”.
Ferran afegeix que “el
nivell esportiu ha estat
una mica per baix de l’any
passat pel que respecta als
equips de primera línia, ja
que hem tingut moltes
dificultats a l’hora de tro-
bar els equips, tot i així,
els que han participat han
disputat partits d’un gran
nivell, sobretot emocio-
nalment parlant”. La
recaptació solidària a
favor de la Creu Roja ha

estat de 534€. 
Ferran Simó, com a valo-
ració personal, deia que
“estic molt content de
com creix el torneig en els
últims 5 anys i de l’evolu-
ció que portem. Tot i així,
som conscients que hem
de fer un altre pas enda-
vant per poder seguir crei-
xent, involucrant més
pobles de les Terres de
l’Ebre i pujant el nivell
esportiu dels equips. Són
els pròxims objectius del
torneig”. En total, es van
jugar més de 170 partits,
amb 600 jugadors.

Campions. Prebenjamí:
United Vinaròs. Finalista:
l’Ampolla. Campió benjamí:
Rapitenca. Finalista: Nàstic.
Campió aleví: Amposta.
Finalista: United Vinaròs.
Millors jugadors:
Prebenjamí: Biel
(Rapitenca). Benjamí: Víctor
(Nàstic) i Aleví: Josep
(Avatars). 
Porters: Prebenjamí: David
(Ulldecona). Benjamí:
Tuscany (Kitchee) i Aleví:
Enric (Soccer Barelona).
Pichichis: Prebenjamí: Toni
(Qualiesport). Benjamí:
Cristian (Rapitenca) i Aleví:
Àlex  Longan (Amposta)

Nodrida representació del territori

Amposta, campió aleví. Rapitenca, després de l’ascens a Preferent, fou el campíó benjamí. United Vinaròs, campió prebenjamí

El donatiu solidari del torneig, a la Creu Roja. Membres de l’organització de l’ITE. Prebenjamí de l’Ampolla, finalista. 

Panoràmica de la tribuna de l’estadi d’Amposta.
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JOAQUIN CELMA 

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:

(PER ORDRE ALFABÈTIC) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

JUGADOR

Josep  de la Torre
Ion Oslabanu
Manel Sol
Chimeno 
Josep Forcadell
Marc Bort 
Sergio Ruiz
Raul Vates
adrià Vallsells
Xavi Obiol
Edu aguilar
andreu Queralt
Moisés Muñoz
Genís
Daniel Ghisalberti

55
50
48
34
31
27
27
24
23
20
14
12
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD ALCANAR
Nº P.

8
1
3

10

5
10

5
4
5

1

G. JUGADOR

Àlex alegre
aleix Samper   
Sergi auré 
Didac Rius
Marc Garcia
Josep Reverté
Rafel Estorach 
lluc Pepiol
Dani Fluixà
Pau Sánchez
Robert lópez
Eric Safont
Pau González
albert alegre
Sergi Ventura

61
49
38
36
36
32
31
29
22
22
21
14

7
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE ALDEANA
Nº P.

17

3
17

4
1
3
3
1
4

1

G. JUGADOR

David Ramirez
David Gallego
Eric Garrido
Marc Perello
Òscar Ruibal
Cristian Regolf
Marc Estivill 
Eric Ferré 
Dani Barroso 
Manolo abril 
Gerard Franch
Damià Fernández 
Paco Casas
Quim Bru
Jordi  Sabater

83
59
50
43
30
23
21
20
16
12
11
10
10

8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF AMPOLLA
Nº P.

19
13

1
3

13
1

5
5
5

2

G. JUGADOR

Pau Valmaña 
Isaac Casanova
David Medina
Ivan González
Joaquim Cardona
Jonatan llorach
Felipe Guachapa
Jonatan  Tomàs
Eudal  Recasens
aleix llobet
Àlex Iniesta 
Guillem 
Omar Oliveras
Ivan Paez 
Cristòfer

60
43
38
38
35
32
25
23
22
17
17
14
14
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF AMPOSTA
Nº P.

2
6
1

10
7

4
1
6
5

5
2

G. JUGADOR

artur  Godia
Sergi Masque 
Hèctor Rodriguez
‘Peque’ 
Socias
Dani arliaga
Jordi Marti
Victor Bertomeu
Jonatan Toledo
Sergi lópez
andreu Guiu
Ricard
Osado
Patricio
Sergi Fuertes

78
70
45
40
35
35
34
27
25
21
19
15
12

9
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC ASCÓ
Nº P.

1
2
1
3

7
10

3

6

1

G. JUGADOR

Xavi Fages
Igors  
Xavi Callau
Robert 
Micael Dieguez
Ivan Romeu
Sergi Callau
alejandro Piñeiro
Florin
Jordi Boyer 
Ruben
Marc Garcia 
Valentin leonel
Sergi Brull
Rullo

63
42
38
34
27
24
20
17
17
17
17
15
14
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

SCER L’AMETLLA
Nº P.

2
4
2

1

11

1

1

4

G.

JUGADOR

Jordi Vilanova
aleix almestoy 
adrià Suñer
Miguel Reverté 
Kiko
Gustavo 
agustí Fornos
Raul Jiménez
adri Sales 
David Bes
Miquel adrià
Borrull
Enric Suñé
alejandro Prats
Pau Castillo

91
50
49
37
37
33
24
22
13
10
10
10

9
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF BATEA
Nº P.

4
1
3

13

1
9

8
1

1
2
1
1

G. JUGADOR

Cristian Bertomeu 
Josep Vilanova
Victor Pujol  
Pau Sansaloni
Carlos Kader 
Edgar Samper
Raul Teixidó
José luis Rosales 
alex Ionita 
aitor arasa 
Gerard Estorach
Sergi Cid
Jesús Ferreres
José luis leon
arnau Beltran 

77
65
41
37
33
31
28
25
23
21
14
11
10

9
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CAMARLES
Nº P.

5

2

12
8
7
2
1

1
5

G. JUGADOR

Joel Serret 
Fernando Maña 
lachem 
Roger Vidal
Samu
Robert Martorell 
Ricard Maña 
Dani Jiménez
Marc Sabaté
Manu Rodero 
Sergi Prats
abdhejalil Kao 
abarghaze
Marc Panisello 
Guillem aubanell 

55
51
50
34
34
26
23 
23
19
18
16
15

9
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CORBERA
Nº P.

1
1

12
1
6
5
3

8
3
2

1

G. JUGADOR

Dani Hernández
Yuri
llorenç Peral
Nacho aroca 
arnau de la Prada 
Jaume Esteve
Cristian Barajas  
Edu Usall
Gio 
Magí andreu
andreu Peral 
Jabob  Papaceit 
Jordi llorens
Joan Mani
Joan Junca 

67
61
32
29
26
23
22
21
19
19
15
12
10

9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

JE FLIX
Nº P.

7
3
1
1
6

1
3

6

G. JUGADOR

Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Javier  Dilla
Josep Domènech
David Rojas
Frede
Cristian Vallés
Joan Batiste
Pere Martínez
alexis Pedraza
Genís Navarro
Joan Vives
Robert Costa
Robert Cubells
Marc Domènech

64
63
60
38
35
30
28
27
26
21
12

5
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF GANDESA
Nº P.

6

19
1

2
4

3

4

1

G. JUGADOR

Manu Fernandez
Xescu
Ramon Ibañez
Royo
Richi
Juan Canalda
Javi Rivas
Fidel Guardiola 
Cristian alvarez
Eric Segarra
Miquel Cana 
alin Stan 
Oriol Vidal
Josep lorente
Robert Margalef

90
51
46
26
26
21
16
14
14
13
13
12
12
12

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC GODALL
Nº P.

21
5

3
1
1
4

1

G.

JUGADOR

Jordi Tomàs
Cristian arasa
Sergi Escoda
David Cosido
Javi asin
Xavi Gisbert 
Dani Benaiges
Carlos Ferreres
Juanjo Centelles 
leandro Rovira
Pau Diez
Marc Prades 
Juanjo Rovira
Martí Panisello
Roger Rius 

44
42
42
41
35
28
25
19
19
19
17
15
14
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF J CATALÒNIA
Nº P.

7
16

7
8
9

1
1

7
7
8
1

G. JUGADOR

Jordi Rullo
Marc lucero 
albert March 
Sergi Prats
Isaac llaó 
Navarro
Florenci
Juan Cortés
aleix  Franch
Brayan 
aaron Casanova
Johan 
Marc Nivera
agusti Martí
Pau Monclús

41
39
38
24
24
22
21
21
20
17
16
15
15
14
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UD J I MARIA B
Nº P.

7
1

1
7
8

4
3
3
1

G. JUGADOR

Roger Santaella
Sergi Grau
Brayan 
Mario
Sergi Curto
Eric 
Chimeno
Àngel Sànchez
Jordi llaberia
Manel Vizcarro
José Ramon Vidal 
Ferran Roig
Joab Fatsini
Àngel Hernández
Guillem Casanova 

72
44
42
38
32
22
20
19
19
18
16
10
10

9
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD LA CAVA
Nº P.

4
6

8
4
1

7
1

1

G. JUGADOR

Gerard Estrella
David Callarisa
Pol Rodriguez
Isaac Rodriguez
Joan Zaragoza
Marc lleixà
Kevin Moreno
Xavi Pomada
Òscar Querol
Eric alarcon
Ivan Capitan
Joan labèrnia 
Ferran adell
aleix Martin
Quim Bonet

95
88
45
33
32
27
15
15
15
14

9
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF LA SÉNIA
Nº P.

11
31

5
1

15
6

2

2
9
2
1

G. JUGADOR

Sergi Vila
Pau Muñoz
Jaume Guerola
Quim Vila
Jaume Soriano
aleix Marti
Fèlix Chorto
Maiol Caballero
Òscar Nogales 
David Ferré
Dani Calvo
albert Troyano
Johan Pérez
aitor Giné
Jordi Jose Moya

77
65
47
46
44
32
23
18
14
12
11
9
8
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

OLÍMPIC
Nº P.

6
10

1
12
10

1

2
1
5

1
1

G.

JUGADOR

Vicent Brull
Xixo
alberto Cuenca 
Eric Barberà
Àlex Pedrosa
Marc andreu
Narcís Franch
David Flox
Brigi Garcia
Raul González
Marc Pardo
Dani Robles
Eric Brull 
Didac Subirats
Jordi Gilabert

74
57
49
45
38
32
22
21
18
17
10

9
9
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CE PERELLÓ
Nº P.

1
5
7
2

12

1

2
3

1

G. JUGADOR

Àlex Escarihuela 
Soufaine 
Raul arroyo
lluís Castelló
Edu Maestre
Gerard Moreno
lluis Espinach 
Juan Madero
Cristian Rodriguez 
Victor Gonzalez
Hicham 
Redouane 
Joel Gracia
Victor Bertomeu
Ximo 

51
49
41
35 
33
30
26
24
20
14
13
13
12

7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF PINELL
Nº P.

5
21

2
6

8

7
1

1
2

G. JUGADOR

Xavi Marqués
Sergi José
Pachu
Oriol Vallespí
albert Vilarroya
Sam Garcia
Josué andreu
Raul Istoc
Pau Ripoll
Àlex Borrull 
Àlex Forés 
Roger Nolla  
Ignasi Nuez
Gabi Fernández
Ivan Gasparin

57
45
44
41
28
26
23
22
17
14
14
12
10

9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE RAPITENCA
Nº P.

4
10

2

2

1

4

3
3

G. JUGADOR

Sergi Bel 
abdulayah 
Pau Galiana 
Jota 
Moha 
Emili Descarrega
Edgar Bartolomé
Victor Bartolomé
Claudiu 
Dani Porcar 
Xexu 
albert Monforte
Àlex accensi
Robert Beltran
Pau Muñoz 

81
51
45
35
30
26
22
19
18
16
16
13

8
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE R BITEM
Nº P.

1

3
10

3
14

4

4
1
5
5
4
2

G.

JUGADOR

Marc Baiges
Jordi Roda
admed 
José Mari Monfort
Sebas 
Sergi Otero
Ivan Vallés 
Toni Calafat
Ivan arasa 
Ximo
Xavier arasa
Òscar Benet 
Nico 
Ivan Cornejo 
Kazu 

70
50
46
29
25
24
22
20
19
19
18
17
12

9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF S. BÀRBARA
Nº P.

12
5

1

7
2
5

1
3
5
1
1

G. JUGADOR

albert Virgili
Manolo Puig 
Cristian Ventura 
Dani Bel
Raül Garcia
Ivan Cristino 
Mochi
albert arnau
Ike Romera
Giralte
Sergi Galera
Maikel Emperador
Xavi anell 
Eudal Brull
Àleix Cuenca 

62
57
41
34
33
27
27
25
24
21
15
14
13
12

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD TORTOSA
Nº P.

26
4
4
1
1
2
8
6
2

3
2

G. JUGADOR

Moha Hadri
Toni Ondazabal 
Fran Reolid 
albert  Castell 
amado Clotet
Davide Bisegilie
Jordi adell
Pau Castro
Pere Estellé 
Roberto Márquez
David Blanco
Jose Mari Monfort
Oriol labella
Yassine
Ferran Domènech

74
45
40
33
30
30
28
23
23
23
17
10

7
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF ULLDECONA
Nº P.

1
9

3
11

2

5

2
1
1

G. JUGADOR

abdul
John
Musta
Sisco 
Marto
Ros
Xavi Suarez 
Yassin
Ruben Barceló
Japan 
Zouhir Quachene
Miguel angel Roch
Jaafr Igalf
Joan aubanell
Xavi Royo

57
53
47
41
29
26
26
20
18
15
15
13
12
11
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF VILALABA
Nº P.

5
8

14

2
1

1

2
1
4

G.

JUGADOR

Marc alegre
Àlex Estorach
Ivan arasa
Maikel Fernández
Fran Julve 
Jordi Valls
David Vilanova 
Òscar Camarero
Ramon Castells
Martí Farreny
Xavi Bautista
Àlex Chavarria
Jonatan Ruiz
Cristian Fosch
Gerard Reyes

67
47
45
40
38
26
20
19
19
18
18
16
16
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD ROQUETENC
Nº P.

13

3
5
1

6
1
2
6
4
3
1

G. JUGADOR

José Ramon Mars
Murri
abraham Casanova
Manel  Tomàs
agustí Valldepérez
andreu Cervera
Carlos Curto
Àlex Casanova 
Marc Garriga 
Roger Pardo 
Joan  Collazo 
Ivan Benito 
Juanjo Magrinyà 
Saul Nelson 
adrià  abredo 

98
69
60
40
37
18
17
16
16
10

8
6
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE SANT JAUME
Nº P.

9
4
2
7
9

6

1

4

1

G.

Pau Valmaña, de l’Amposta.

Jordi Vilanova, del Batea Vicent, del Perelló
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte   

Catalònia-Fatarella (16.30h)

Tivenys-Batea (17h)

Amposta-Ascó (19 h)

Ebre Escola-M Nova (18h)

Ametlla-Alcanar (18h)

Masdenv.-Benissanet (18h)

Bot-Xerta (18h)

diumenge 

Camarles-Ginestar (17h)

Arnes-Deltebre (17h)

RESULTATS
28a jornada 4a catalana

Batea-Arnes 1-3

M Nova-Ametlla 2-1

Ascó-Camarles 5-0

Masdenverge-Ginestar 4-1

Alcanar-Catalònia 0-1

Benissanet-Tivenys 1-6

Xerta-Ebre E 1-0

Fatarella-Amposta 0-4

Deltebre-Bot sus

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF   GC      P

1. M. Nova 83 21 71

2. Arnes 89 32 65

3. Amposta 73 30 60

4. Masdenverge 77 37 57

5. Ginestar 62 46 48

6. Catalònia 58 44 47

7. Deltebre 61 45 46

8. Ebre Escola 48 52 41

9. Bot 53 78 34

10. Xerta 48 59 34

11. Ascó 62 63 34

12. Tivenys 50 66 34

13. Batea 50 66 33

14. Fatarella 46 62 31

15. Camarles 51 81 28

16. Benissanet 36 71 24

17. Ametlla 26 69 19

18. Alcanar 27 78 11

Quarta Catalana

RESULTATS

26a jornada

S Gabriel-Porqueres 1-1

Pontenc-Guineueta 5-2

S Andreu-S Pere 2-2

Pardinyes-Tortosa E 7-0

Fontsanta-At Prat 1-1

Molins-La Roca 2-2

AEM-Cerdanyola 0-1

C Clar-F At Vilafranca 3-5

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF   GC      P

1. Pardinyes 103 30 66

2. Fontsanta 74 34 58

3. Cerdanyola 58 24 58

4. S Pere 62 36 49

5. S Andreu 57 41 46

6. F At Vilafranca 53 32 45

7. Porqueres 52 46 40

8. Pontenc 54 61 39

9. At Prat 42 43 36

10. AEM 45 47 32

11. S Gabriel 49 40 32

12. Molins 44 52 31

13. Tortosa E 32 61 21

14. La Roca 25 54 19

15. Guineueta 30 89 13

16. C Clar 36 126 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Avui divendres   

Aldeana-St Jaume (21h)

Dissabte   

Ginestar-Olimpic (12.30h)

J i Maria-Tortosa E (15.30h)

R Bítem-Gandesa (15.35h)

Diumenge 

Ulldecona-Arnes (12h)

Alcanar-S Bàrbara (18h)

RESULTATS

20a jornada

Gandesa-J i Maria 2-3

Tortosa E-S Bàrbara 2-3

Arnes-Olimpic 4-6

Alcanar-Ulldecona 5-2

Ginestar-Aldeana 1-7

S Jaume-Rem. Bítem 2-7

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF   GC      P

1. Alcanar 126 23 55

2. Aldeana 92 25 51

3. Ulldecona 66 46 39

4. Olimpic 79 59 38

5. S Bàrbara 53 39 32

6. S Jaume 69 61 30

7. J i Maria 53 68 26

8. Gandesa 51 61 25

9. Ginestar 38 73 20

10. Tortosa Ebre 30 75 18

11. Rem Bítem 36 101 13

12. Arnes 19 81 5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Roquetenc descansa

Canareu-Amposta

Ametlla-Aldeana

Catalònia-Alcanar

Perelló-Tortosa

S Jaume-Rapitenca

Vinaròs-J i Maria

RESULTATS

21a jornada

Rapitenca, descansava

Aldeana-Canareu 0-3

Alcanar-Ametlla 1-2

Tortosa-Catalònia 4-1

Perelló-Roquetenc 1-3

J i Maria-S Jaume 1-2

Amposta-Vinaròs 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF   GC      P

1. Roquetenc 58 26 46

2. Alcanar 52 20 46

3. Amposta 60 20 44

4. Vinaròs 52 26 42

5. Aldeana 48 26 34

6. Tortosa 69 47 31

7. Rapitenca 51 32 31

8. Ametlla 37 34 24

9. Canareu 37 59 17

10. J i Maria 31 57 14 

11. Perelló 25 71 13

12. Catalònia 26 56 12

13. S Jaume 18 90 4

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Roquetenc-Corbera (16.30h)
R Bítem-Olimpic (17.30h)

Aldeana-Flix (16 h)
diumenge 

Perelló-S Bàrbara (12h)
Vilalba-la Sénia (17.15h)
S Jaume-Ametlla (15.45h)

Godall-J i Maria (17h)
Ampolla-Catalònia (17h)

Alcanar-Pinell (16h)

RESULTATS
28a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Aldeana 1-2

Catalònia-Alcanar 3-1

Ametlla-R Bítem 2-3

Vilalba-Godall 2-0

Pinell-S Jaume 5-1

Olimpic-S Bàrbara 3-2

J i Maria-Flix 0-3

Perelló-la Sénia 2-1

Corbera-Ampolla 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 28 92 41 66

2. Catalònia 28 71 33 61

3. Ampolla 28 74 34 58

4. Aldeana 28 60 34 58

5. R Bítem 28 60 32 57

6. Perelló 28 41 37 45

7. Alcanar 28 55 49 44

8. Olimpic 28 52 57 39

9. Roquetenc 28 47 55 38

10. S Jaume 28 52 76 37

11. Pinell 28 53 53 35

12. S Bàrbara 28 47 50 33

13. Corbera 28 43 66 28

14. Vilalba 28 42 61 26

15. Ametlla 28 38 56 25

16. Flix 28 34 61 23

17. Godall 28 39 69 22

18. J i Maria 28 37 73 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Reddis-Gandesa (16h)
Cambrils U-Torredem. (17.45h)

Vendrell-Roda Berà (18h)
diumenge 

Catllar-Camarles (12h)
la Cava-Ulldecona (16.30h)

Salou-Amposta (16.30h)
Valls-Segur (16.30h)
Batea-Riera (17h)

Tortosa-Hospitalet (17h)

RESULTATS
28a jornada, Segona catalana

Segur-Vendrell 1-1

Hospitalet-Catllar 2-2

Roda Berà-la Cava 3-0

Ulldecona-Batea 1-1

Torredembarra-Tortosa0-7

Camarles-Salou 3-0

Amposta-Reddis 3-1

Gandesa-Valls 1-2

Riera-Cambrils U 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 28 65 20 68

2. Valls 28 54 30 61

3. Cambrils U 28 56 23 60

4. Amposta 28 50 19 57

5. Camarles 28 54 28 51

6. Gandesa 28 45 25 47

7. Reddis 28 55 58 39

8. la Cava 28 38 47 37

9. Vendrell 28 37 39 36

10. Hospitalet 28 48 48 35

11. Ulldecona 28 37 48 34

12. Segur 28 42 55 30

13. Batea 28   47  63 30

14. Roda Berà 28 37 36 27

15. Torredembarra 28 31 54 25

16. Catllar 28 33 66 19

17. Riera 28 26 67 18

18. Salou 28 25 54 17

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va vèncer el
Palamós però els rivals
directes no van fallar i el
play-off està a 7 punts, a
manca de 12 en joc. 

PRÒXIMA JORNADA
Castelldefels-Vilafranca
Granollers-Santfeliuenc

S Andreu-Europa
Muntanyesa-Figueres
Cerdanyola-P Mafumet

Peralada-Olot
Jonquera-Manlleu

Sabadell-Ascó (diu 16h)
Palamós-Júpiter
Terrassa-Vilassar

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 34 22 8 4 61 30 74
2. Peralada 34 21 5 8 58 22 68
3. Vilafranca 34 17 10 7 55 31 61
4. S Andreu 34 16 10 8 50 37 58
5. Terrassa 34 16 8 10 43 26 56
6. Ascó 34 13 12 9 41 32 51
7. Palamós 34 13 9 12 47 50 48
8. P Mafumet 34 10 17 7 40 35 47
9. Figueres 34 10 14 10 35 37 44
10. Granollers 34 12 7 15 44 50 43
11. Vilassar 34 11 10 13 35 41 43
12. Cerdanyola 34 10 11 13 41 48 41
13. Europa 34 10 11 13 24 32 41
14. Muntanyesa 34 10 9 15 30 42 39
15. Santfeliuenc 34 9 12 13 37 42 39
16. Castelldefels 34 9 9 16 29 43 36
17. Manlleu 34 6 16 12 33 51 34
18. Jonquera 34 7 11 16 14 28 32
19. Sabadell 34 7 10 17 33 54 31
20. Júpiter 34 5 13 16 27 46 28

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

Ascó-Palamós 2-0
Santfeliuenc-S. Andreu 0-3
Manlleu-Sabadell 2-1
Europa-Terrassa 0-2
Figueres-Cerdanyola 0-0
Vilafranca-Peralada 3-0
Júpiter-Granollers 2-2
Vilassar-Muntanyesa 3-1
P Mafumet-Castelldefels 3-0
Olot-Jonquera 1-0

PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Alpicat-Lleida (16h)

Morell-Almacelles (17h)

diumenge 

V Alegre-Vilanova (12h)

Rubí-Igualada (12h)

Rapitenca-Vilaseca (12h)

Viladecans-S Cristobal (17h)

Balaguer-Santboià (17h)

Suburense-Reus (17h)

RESULTATS

28a jornada, Primera catalana

Reus-Rubí 2-1

S Cristobal-Balaguer 3-3

Santboià-S Ildefons 1-0

Lleida-Suburense 3-0

Vilanova-Morell 2-1

Igualada-Rapitenca 1-0

Vilaseca-Viladecans 1-1

Almacelles-Alpicat 4-1

Primera catalana

Una formació de l’Ascó, d’aquesta temporada. 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 27 54 27 55

2. S Cristobal 27 43 29 51

3. Balaguer 27 57 29 51

4. Reus 26 51 34 50

5. Almacelles 26 57 30 46

6. S Ildefons 27 43 33 43

7. Lleida 26 35 30 39

8. Viladecans 27 29 26 37

9. Rapitenca 26 33 32 37

10. V Alegre 26 39 34 37

11. Igualada 26 40 45 35

12. Vilanova 27 34 49 34

13. Alpicat 26 35 47 31

14. Vilaseca 26 32 45 29

15. Suburense 26 30 45 23

16. Rubí 26 25 48 17

17. Morell 26 8 62 2

Tercera divisió

PRÒXIMA JORNADA

Tortosa E-AEM dissabte 16h

Guineueta-Molins

Cerdanyola-S Gabriel

At Prat-C Clar

Porqueres-S Andreu

S Pere-Pontenc

la Roca-Fontsanta

F At Vilafranca-Pardinyes
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«»

JOAQUIN CELMA

FAMÍLIA EBRENCA: 1) Dalt a l’esquerra: directiva del CE Perelló. 2) Dalt a la dreta: staff tècnic UE Aldeana: Mario Guerrera, Albert i Bartolo Meca, Mingo Alegre i
Manolo Rastrero. 3) Directiva UE Sant Jaume. 4) Marc Vilabrú, segon entrenador del cadet del Nàstic, guanyador de la Copa Catalunya. 5) Subi i Carlos Rodriguez: ¿entre-
nadors de la Rapitenca en un futur?. 6) Staff tècnic del FC Ascó: Jordi Salayet, Miki Aguza, Santi Castillejo, Javier Garcia i Albert Àvila. 7) Visita al gran Àngel Rangel, rapi-
tenc  del Swansea. 8) Babys del CF Ulldecona, entrenats per Núria Callarisa. 9) Joves del FCBarcelona Escola al Marroc, amb el seu tècnic, el jesusenc Pau Alegria, i Uriel
Cardona, jugador de l’aleví A del Catalònia que va lliurar les bufandes del club de la Santa Creu.
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«»

Pregunta: T’enyores de les
nostres terres?
Resposta: La veritat és que
molt. És el més difícil quan
estàs a l'estranger, i sobre
tot quan s'acosten les
dates com el Nadal, però
també és el sacrifici que
has de pagar per viure el
teu somni. La part positiva
d’una situacíó així és que
quan vaig de vacances a
casa gaudeixo molt més
de les nostres meravelloses
terres i de la meua gent. 
P: No estàs sol a Hong
Kong.
R: No, estic amb la meua
dona, Glòria, i els meus
dos fills, Hugo i Paola.
Estar aquí amb la família és
molt gratificant, i valoro
molt el suport de Glòria
des del primer minut en
aquesta etapa que vaig
començar fa uns anys,
venint a jugar i a viure a
Hong Kong.
P: El menjar que més t’a-
grada del país?.
R: Cada lloc té la seua
especialitat, però més que
el mejar xinès, m’agrada el
tailandès. 
P: Són guapes les dones a
Xina?
R: jejeje...és una pregunta
trampa? he de dir que les
més guapes estan a les
nostres terres i la que més
la meua dona, Glòria.
P: Per què deixes el futbol
ebrenc i inicies aquesta
aventura?
R: Perquè quan va
començar la crisi i els clubs
passaven per moments
econòmics delicats, em va
sortir aquesta opció i no
m'ho vaig pensar dues
vegades.
P: Jugues a la Primera divi-
sió, a quina categoria equi-
valdria al futbol espanyol?
R: Si, és la primera divisió.
Jo la compararia a la
Segona A.  
P: Quantes hores entrenes
al dia?
R: L'entrenament al camp
són unes dues hores,
menys quan tenim doble
sessió. Però jo normalment
també vaig al gym i inten-
to cuidar-me molt per
poder jugar tot el temps
que pugui al millor nivell
possible.
P: Com és un dia normal
de la teua vida a Hong
Kong? 
R: Em llevo i porto als nens
a l'escola,  vaig una estona

al gimnàs i després torno a
casa per esmorzar, agafo el
cotxe per anar a entrenar i
després dino amb l'equip
gairebé tots els dies, el
club ens paga el menjar
perquè així estem tots
junts. Torno a casa per fer
la migdiada amb el pijama
i tot (jejejeje), i a la tarda
estic amb la meua dona de
compres o jugant amb els
nens, quan el meu fill
entrena vaig a l’entrena-
ment i poca cosa més en
un dia normal: entrenar i
gaudir del país i de la famí-
lia.
P: I l’afició, què tal és?
R: Per la gent que hi ha al
país, no hi ha molta afició
a la lliga d'aquí; això sí per
la Premier League estan
bojos !!!!!. 
P: Va molta gent al camp? 
R: Només quan hi ha
algun partit de rivalitat o
en els de Copa; en un par-
tit normal de lliga hi ha
mitja entrada. 
P: Però el futbol evolucio-
na?.
R: Sí, el futbol asiàtic està
evolucionant molt i s’estan
invertint molts diners però

encara està a molta distàn-
cia dels equips bons
d'Europa.
P: I als xiquets, els agrada
jugar?
R: Cada dia hi ha més nens
que juguen i els està aju-
dant molt les acadèmies
que s’han creat per millo-
rar la seua formació. El
meu fill, per exemple, ja
juga i aquesta setmana va
estar en el torneig ITE, on
el Kitchee ha participat
com ho ha fet en els
darrers anys.
P: Compta’m anècdotes
que hagis viscut.
R: Des que vaig començar
a jugar aquí, n’hi hauria
moltes. Des d’arribar a un
camp i trobar-me a l'equip
rival fent ‘el carajillo’ al bar
ja vestits de jugadors; dei-
xar-nos a un jugador en
l'àrea de servei de l'auto-
pista; arribar a algun partit
sense temps per escalfar,
només per canviar-nos
perquè no trobàvem el
camp...serien algunes de
les moltes que podria
recordar.
P: Amb quants jugadors
ebrencs has coincidit? 

R: Jo només amb Edén,
jugador d’Amposta que va
estar uns mesos.
P: No cal parlar de quanti-
tats, però et paguen bé?
R: Sí, no em puc queixar;
a part ens paguen el pis,
aigua, llum, bitllets d'a-
vió...
P: T’agradaria quedar-te
en aquest país? 
R: M'agradaria poder
seguir vivint aquest somni
que és poder viure fent el
que t'agrada, no hi ha res
millor que aixecar-te feliç
cada dia i gaudir del fut-
bol.
P: Parla’m de Gombau,
com a tècnic i com a per-
sona? 
R: Per a mi Josep és algu-
na cosa més que un amic,
és com un germà gran per
tots els consells que em
dóna. Tenim una relació
d'amistat veritable que és
molt difícil de trobar en
aquests temps que corren,
sempre està disposat a aju-
dar a tothom i és molt tre-
ballador per aconseguir tot
el que es proposa. Jo crec
que pot arribar fins on ell
vulgui. Com a entrenador,

al segon dia que entrenes
amb ell ja t’ha guanyat
perquè estiguis a mort
amb ell i amb les seves
idees, però en cada entre-
nament et demana el
màxim, és molt exigent en
petits detalls, però, per a
mi, la seva major virtut és
com gestiona el vestidor i
el seu tracte dia a dia amb
els jugadors.
P: Quin altre esport practi-
ques? 
R: A l'estiu m'agrada la
bici, sortir a córrer i anar al
gym, però quan més gau-
deixo són amb les
‘pachanguetes’ amb els
amics, les que puc fer a
l’estiu.
P: Què t’hagués agradat
ser? 
R: No ho penso. Sóc feliç
amb el que sóc.
P: Algú de la teua família
ha jugat a futbol? 
R: Sí, el meu tio.
P: Trajectòria. 
R:Roquetenc, Tortosa,
Rapitenca, Amposta,
Kitchee i Lee Man
Rangers. 
P: Què representa per tu
vestir la samarreta del teu
club? 
R: És el millor moment.
T’estàs preparant tota la
setmana  i has de deixar-
ho tot al camp. És un
moment únic.
P: Els teus millors entrena-
dors? 
R: Tots els que he tingut
fins ara. No m’agradaria
posar noms per si em
deixo cap. No seria just
perquè de tots vaig apen-
dre alguna cosa.
P: Fabregat... 
R: Jejeje...és un professio-
nal, un apassionat que
transmet futbol cada
minut al seu costat. A més,
és el meu sogre. Un bon
sogre. 
P: Entens els entrenadors? 
R: Cada dia més.
P: La frase que et va dir un
entrenador i que mai obli-
daràs?
R: T’estàs fent gran i perds
velocitat, però amb mi
jugaràs sempre.
P: El millor consell?
R: Mai penses amb tu,
pensa amb l’equip.
P: Si un nen se t’acosta i et
demana un consell, què li
diries?
R: Que respecti als com-
panys i a l’entrenador i que
treballi molt dur en els

entrenaments i en els par-
tits per a progressar.
P: Defineix el futbol?
R: Part molt important de
la meua vida.
P: Jugador favorit?
R: Zidane.
P: A quin jugador t’hi
assembles?
R: No sé, m’agradava
Puyol.
P:Què és el que t’ha apor-
tat el futbol?
R: Saber que sense esforç
no aconsegueixes res.
P: Per què el futbol a l’Ebre
el vivim tant?
R: Tot el que fem ho fem al
màxim.
P: El dia del partit?
R: El millor de la setmana.
P: Alguna anècdota en un
descans d’un partit?
R: Alguna nevera, pissarra
o botella he vist volar...
P: Quan perds 2-0 jugues
millor?
R: Sempre.
P: Quan les pulsacions van
a mil...
R: És quan més has d’utilit-
zar el cap...
P: Quan perds, quin és el
teu estat d’ànim?
R: Em segueixo escalfant
com quan tenia 20 anys,
però ara quan veig els
meus tresors tot em passa
més ràpid. A més, després
d’una derrota, aquella set-
mana penso en treballar
més per rectificar els
errors.
P: El partit més dur?
R: En una semifinal d’AFC
que equival a l'Europa
League, ho teníem tot a
favor per fer història per al
país ficant-nos en la final i
amb un resultat bo en l'a-
nada, però als 15 minuts ja
perdíem 0-2. Va ser dels
partits que més he plorat i
que pitjor ho he passat.
P: El partit més calent?
R: Un Polvoritense-
Tortosa. Vaig acabar d’ex-
trem esquerre... era la
posició que quedava més
propera al vestidor....

PROPER: 

GERARD

By: Joaquin Celma
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89 Un ebrenc que triomfa a Hong Kong
‘SENSE ESFORÇ, RES ÉS POSSIBLE’

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS:
· 2 plaques de pasta de full rectangulars
· 200 grs llet
· 50 grs de roux (veure recepta)
· 1 ceba
· 2 pits de pollastre
· 1 paquet de pernil a daus
· 1 safata de xampinyons
· Emmental ratllat al gust
· Oli suau
· Sal, pebre, nou moscada
· 1 ou per pintar

Vol-au-vent farcits 
de pollastre i xampinyons

rEcEpta pEr fEr El roux:
Fer un roux no és més que la barreja, a parts iguals, de
farina i mantega. aquesta barreja es posa a coure a foc
baix durant 10 minuts i ja està llesta per utilitzar. Podeu
tenir el roux al congelador i fer-lo servir per a altres plats.
Ingredients:
100 grs farina
100 grs mantega

ELABORACIÓ:
Posar els dos ingredients dins un cassó i coure a foc molt
baix durant 10 minuts. Finalment, per fer una beixamel
per una safata de canelons, per exemple, escalfar un litre
de llet amb 120 grs de roux, afegir sal, pebre i una mica
de nou moscada i portar a ebullició sense parar de reme-
nar, poc a poc anirà espessint. Si veiem que queda massa
líquida afegir una mica de roux, o si queda massa espessa
afegir una mica de llet.

Bon profit!

Notes: Amb dues plaques de pasta de full surten 12 vol-
au-vents. Es poden congelar fets sense farcir. El diàmetre
és de 7 cm aprox. i el forat petit de 4 cm aprox.

Elaboració vol-au-vEnt:
Estendre la pasta de full i tallar-la amb un got per fer la
base. Tallar un altre disc de la mateixa mida i fer forat al
mig. Mullar amb aigua les vores de la base i posar l'al-
tre amb el forat al mig a sobre. Pintar amb l'ou la part
de sobre, sense que regalimi. Si ho fes, impediria que
pugés. Coure al forn a 180 graus fins que s'hagin inflat i
estiguin cuits, aprox. 10 minuts. Quan els traiem del
forn la base s'haurà inflat. Tallar-los per separar i deixar
refredar. *Nota: podeu trobar els vol-au-vents ja fets
però sempre fa il·lusió fer-los un mateix.

Elaboració farcit:
Picar i sofregir la ceba. Tallar el pollastre a trossets i
daurar amb la ceba. afegir el paquet de daus de pernil.
En una altra paella coure els xampinyons. En un altre
cassó fer la beixamel amb la llet i el roux. Escalfar la
llet i afegir el roux fora del foc i desfer. Tornar al foc fins
que arrenca el bull. Espesseix al moment. Condimentar
amb sal, pebre i nou moscada ratllada. Barrejar tots els
ingredients. Emplenar els vol-au-vents, espolsar format-
ge emmental ratllat i gratinar.
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IMMOBILIARIAÑ

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620
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

Es lloga pis al Raval
de Crist, Roquetes.
Planta baixa, 60m2, 2
habitacions, 1bany,
moblat amb cuina equi-
pada i pati.
320€ mensuals.
Tel 686 52 48 14.

Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado. Detrás
estación autobuses.
645 888 266
Busco casa tranquila
para 2 personas con
discapacidad (una en
silla de ruedas). Alquiler
asequible. Zona:
Montsià, Baix Ebre. Tel.
695382531

SERVEISÑ

VARIS Ñ

Se vende moto Montesa
brio 91 Matricula: T-16940
Fecha: 18-2-1959 (en muy
buen estado). 1700€ Tel.
659991372 

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

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes cir-
cuits sencers. Passo a reco-
llir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 
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COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

Es ven local de
120m2, céntric, equi-
pat per a bar-restau-
rant, Possibilitat de 
lloguer o traspàs

659 728 249

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASSA
BAR 

RESTAURANT 

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

Dra. Patricia Cruz Santeliz
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TORTOSA

SOLAR EN VENTA 
RIBARROJA

CON PROYECTO 
C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7

VIVIENDAS
10 PARKINGS 

1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

P.V. : 65.000 € con 
posibilidad de permuta
TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net

SE VENDE 
LICENCIA 
DE TAXI 

EN L'AMETLLA
DE MAR 

POR JUBILACIÓN

TEL 619762458

Particular ven pis a
Amposta. Construcció

2007, 4 habitacions, bany,
aseo, cuina + terrassa ren-
tador + electrodomètics,
menjador + terrassa,

bomba de calor, parquing i
traster. Recient pintat.

659700015

T O R T O S A

6 1 2   5 6 9   4 3 0

J O A N
PRE - JUBILAT

sense càrregues
Busco dona, per
relació seria i

formal

633 560 342  

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
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CULTURA

A pocs dies de la diada de
Sant Jordi, la Festa del
Llibre, la biblioteca
«Delta de l'Ebre» (antic
centre cívic de Deltebre),
ha estat inaugurada amb
la presència de l'alcalde
de la vila, Lluís soler, el
director general d'Arxius,
Biblioteques, Museus i
Patrimoni, Jusèp Maria
Boya, el director territorial
de Cultura de les Terres
de l'Ebre, Ferran Bladé, la
tinenta d'alcalde de
Dinamització Econòmica i
Enfocament Turístic i
Cultural, Anna Giménez, i
nombroses persones,
futures usuàries de la
nova biblioteca «Delta de
l'Ebre». 

L'alcalde va destacar l'a-
posta que està realitzant
l'actual equip de govern
municipal per la cultura,
"..estem davant d'un cen-
tre cultural de primer nivell
que ha de permetre ratifi-

car la capitalitat de
Deltebre com a capital i
cor del Delta de l'Ebre".
Dintre d'aquesta aposta
cultural, Lluís Soler, va
destacar també la propera
entrada en funcionament

de la nova Escola de
Música Municipal.
La nova biblioteca que
ocupa una superfície útil
de 1.374 metres quadrats
està dividida en diferents
zones d'equipaments que

es distribueixen en diver-
ses plantes segons els
tipus d'usuari. Es podrà
gaudir d'un fons docu-
mental de més de 36.000
arxius amb espais infantils,
zona de música, àrea mul-

timèdia i utilitzar diferents
sales per a formació i reu-
nions.
El centre ha costat
974.718 euros, dels quals
el Departament de Cultura
n'ha aportat 509.952

euros per al projecte exe-
cutiu, la construcció, el
mobiliari i la senyalització.
L'Ajuntament de Deltebre
ha aportat 290.300 euros i
la Diputació de Tarragona,
174.465 euros.

ACTUALITAT

Inauguració de la biblioteca «Delta de l'Ebre» 
A DELTEBRE


