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Tortosa. Aprovat el projecte executiu de la
nova piscina i complex esportiu, amb
l’abstenció de Movem i PP i el vot en contra
de PSC i CUP. P4

Esports. El derbi Tortosa-Amposta, en el
que les opcions d’ascens dels dos equips
estarà en joc diumenge (19h), serà el gran
partit de la jornada.                            P11

Ribera d’Ebre. El nou impost de les
nuclears deixarà fins a 12 milions d’euros
anuals a l’àrea d’influència d’Ascó i
Vandellós. P8Av
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El govern espanyol anuncia el tancament definitiu del projecte Castor. Les sospites es confirmen. La indignació també. Es reclamen responsabilitats

El projecte Castor ja és història i no s'acabarà posant definitivament en marxa, segons ha anunciat aquest dimecres al matí el Ministre d'Energia,
Álvaro Nadal. De moment, però, tot i les reaccions immeditades que han existit, no es desmantellarà. Els estudis confirmen que el Castor fou el
culpable dels sismes. I la indignació incrementa pels gairebé 1.700 milions d’euros d’indemnització que aniran a càrrec del consumidor.
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El 27 de Maig i sota el lema LAS ENFERMERAS A LA VANGUARDIA TRANSFORMANDO
LOS CUIDADOS tindrà lloc el XXVIè Congrés Internacional d'Infermeria (CIE), que en aques-
ta ocasió es celebra a la ciutat de Barcelona. Cal destacar que les infermeres de Tarragona són
les quartes de l'estat espanyol en presentació de treballs de recerca en aquest XXVIè Congrés
Internacional d'Infermeria (CIE). El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) és una federa-
ció amb més de 130 associacions nacionals d'infermeres que representen a 16 milions d'a-
quest col·lectiu en tot el món. Dirigit i liderat per les infermeres a escala internacional, el CIE treballa per garantir les cures infermeres de qualitat i les polí-
tiques de salut per a totes les persones. S'han presentat 4205 comunicacions de 88 països diferents i cal destacar que 603 comunicacions són catalanes, de
les quals, 81 provenen de la província de Tarragona aconseguint ser la segona província catalana i la quarta de l'Estat. Els temes de les presentacions trac-
taven sobre els sistemes de salut, economia i cobertura, cures i seguretat del pacient, ètica, equitat, drets humans, promoció de la salut i prevenció de malal-
ties, informació i comunicació tecnològica /TIC). El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha donat suport facilitant les despeses d'inscripcions i des-
plaçaments per poder assistir a l'esmentat esdeveniment internacional i poder projectar el bon fer i saber de les infermeres de les nostres comarques. El
Consell de Col·legis de Catalunya i el Col·legi de Tarragona han ofert la possibilitat a infermeres d'altres països de visitar centres i serveis exemplars com són
la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per ensenyar un projecte capdavanter de mobilització precoç del malalt intubat, el Centre
d'Alta Resolució de Salou per ensenyar un servei excel·lent de l'adaptació al territori i la seva població canviant i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en
la seva Unitat de Parts per ensenyar la prestació de "part a l'aigua" que s'ofereix a les dones parteres del territori. Pel que fa als serveis infermers de salut
laboral, prevenció i emergències de la indústria química del territori es programa una visita a l'empresa BASF. El Col·legi d'infermeres i infermers de Tarragona
assenyala que «aquesta és una oportunitat per gaudir d'una finestra al món per ensenyar i posar en valor l'excel·lència dels nostres professionals». 

La recerca infermera a Tarragona capdavantera en el Congrés internacional de la professió

CIE 2017

Editorial Premis UNICEF 2017 per a «Polseres Candela»
El Jurat dels Premis UNICEF Comitè Espanyol 2017, després de valorar les més de 50 candidatures rebudes, ha decidit
concedir un dels guardons a Polseres Candela. Els Premis UNICEF Comitè Espanyol tenen per objectiu reconèixer i posar
en relleu el compromís i els esforços de persones i institucions que contribueixen de manera significativa a canviar la
vida dels nens més vulnerables, i a avançar en la defensa dels drets recollits en la Convenció sobre els Drets de l'Infant.
Els guardons, que es concedeixen en quatre categories internacionals, seran lliurats el pròxim 13 de juny a Madrid.
Enhorabona a Polseres Candela i a la tasca que està duent a terme l'Hospital Sant Joan de Déu pel que fa a la lluita con-
tra el càncer infantil. Al Més Ebre, gràcies als nostres seguidors i seguidores, vam poder recaptar 400 € oferint les pol-
seres Candela a 3 i 5 €, segons el model. La recaptació es van destinar al grup d'investigació del càncer infantil de
l'Hospital Sant Joan de Déu «perquè mai no es dóna tant com quan es donen esperances». 

Fa uns tres mesos que vaig parlar del “dret a decidir”...I continuem par-
lant del referèndum, dia si, dia també...vaig escoltar un programa infor-
matiu del Canal TE, suposo que patrocinat per l’ANC, en què van inter-
venir els Srs. Romeva, Ibáñez i Ros, tots tres jubilats, de l’ANC i economista el darrer. Ens varen
parlar de PENSIONS. Es van dir falsedats, mitges veritats, ens van facilitar dades incomplertes
i d’una manera esbiaixada, per fer-nos veure les “bondats” d’una hipotètica independència de
Catalunya. Jo puc entendre la línia editorial d’un determinat grup de comunicació. El que no
puc entendre és que es pretengui informar presentant tres persones que pensen absolutament
el mateix, sense un debat seriós amb altres persones que pensin d’una manera diferent.Vaig
escoltar el conte de la lletera sense tenir vaca ni cabra... D’on traurem la llet? Ens varen asse-
gurar que el demà de promoure la República Catalana, les nostres pensions pujarien un 10 %
com a mínim ... però al mateix temps ens deien que podíem estar tranquils, que les nostres
pensions estan assegurades, perquè l’estat espanyol te l’obligació de pagar-les al haver cotit-
zat tota la nostra vida laboral dins de la S.S. espanyola... En què quedem ???...Marxem o no
marxem ???...Els pensionistes hem de saber que tant si seguim formant part de l’estat espan-
yol, que hi tenim quasi tots els números, com si formem un nou estat independent, sigui
República o Comtat Parlamentari amb un Comte de Barcelona descendent de Ramón
Berenguer IV, encara que sigui per línia bastarda, tindrem problemes que els nostres gover-
nants han de resoldre per garantir la viabilitat del Sistema Públic de Pensions. De solucions n’hi
ha, i des del Consell de la Gent Gran de Catalunya les hem defensat davant dels diferents
governs, i ningú ha volgut posar el fil a l’agulla. Podem parlar-ne quan es consideri oportú,
però seriosament. El Sr. Ros ens va assegurar que en 5 anys la nova Catalunya independent
doblaria el PIB, utilitzant dades sense cap base científica, fruit de la seva particular manera de
veure el futur. Jo he escoltat estudis d’altres economistes que alerten d’una hipotètica separa-
ció traumàtica de l’estat espanyol, que podria comportar una baixada del 25 al 30 % del PIB
en els propers anys, fruit dels costos que tindria per Catalunya aquesta separació, així com les
dificultats de aconseguir finançament internacional, tota vegada que avui les empreses de ren-
ting ens classifiquen com Bono Basura, tot i comptar amb l’aval de l’estat espanyol. No crec
ni a uns ni als altres, però una baixada de les pensions ja les hem vist a Portugal i Grècia, per
tal d’arribar a unes xifres de dèficit assumibles. Com tampoc vull creure que les empreses vin-
dran com mosques a la mel en cas d’una separació, ni que les que ara tenim marxaran com si
vingués la “marabunta” en el cas contrari. No vull creure ni uns ni els altres, però començo a
tenir por quan escolto al jutge Vidal parlar de llistes de bons i mals catalans, i també quan un
cantautor que ens feia tremolar el cor escoltant el seu cant de l’ESTACA, ara el sento ame-
naçar amb el GARROT als funcionaris catalans. I ho vull repetir, No m’agraden els dogmes de
fe de l’ANC, com no m’agrada que no es faci un plantejament clar i precís de quin país volem,
i es posin damunt la taula els pros i contres d’una decisió d’aquesta envergadura...
Mentrestant, INDEPENDÈNCIA... NO, GRÀCIES.

Angel Tafalla Grau. Jubilat. President del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre.
Membre del Consell de la Gent Gran de Catalunya

Les pensions, ai, les pensions

LA GENT GRAN TAMBÉ PARLA...SI LA DEIXEN

Després de les declaracions del President de la Unió
Esportiva Rapitenca, el senyor Ramón Muñoz, a
Ràdio Ràpita, manifestant que aquesta temporada
significa un final de legislatura volem comunicar
com van succeir els fets i desmentir certes informa-
cions aparegudes arrel de diversos rumors. El dijous
27 d’abril, en conversa amb l’actual president, pre-
guntem al Club si realment seria un any de finalit-
zació de mandat, amb la voluntat de presentar una
candidatura de cara a poder formar una Junta
Directiva a partir de la propera temporada,
encapçalada pel soci Hernan Subirats Ioos. Per faci-
litar la planificació de cara a la propera campanya i
per no haver d’agilitzar el procés electoral, se li va
informar que es tenia plena confiança en les deci-
sions que poguessin prendre el Secretari Tècnic i la
coordinació del Futbol Base, tot i que val a dir que
ni Fernando Garcia ni Enrique Lucas formen part
d’aquesta candidatura. De la mateixa manera es
demanava que qualsevol decisió esportiva presa
sense la seva aprovació no estigués hipotecant l’en-
titat en un possible canvi de directiva. Sobre les
informacions que van aparèixer diumenge en una
televisió comarcal volem aclarir que encara no hem
fet pública la llista de persones que conformem la
candidatura perquè es té la intenció d’ampliar-la i,
per tant, la donarem a conèixer un cop estigui tan-
cada. Però sí que desmentim que Carlos Rodríguez,
qualsevol entrenador del futbol base de la
Rapitenca o empleat/da del Club en formi part.
Som un grup que pensem que podem millorar l’en-
titat en alguns aspectes i per això hem decidit donar
el pas per confeccionar una nova directiva. Restem
a la vostra disposició per poder-vos ajudar en qual-
sevol de les vostres informacions. Moltes gràcies i
visca la Rapitenca.

CANDIDATURA HERNAN SUBIRATS

OPINIÓ

Sobre l’actualitat 
de la Rapitenca
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El govern espanyol anuncia el tancament
definitiu del projecte Castor

Però exculpa Escal UGS de la crisi sísmica

La Guàrdia Civil ha interceptat una furgoneta que
transportava 2.160 esqueixos de marihuana. La troba-
lla es va produir el passat divendres, 28 d’abril, a l’àrea
de servei del Baix Ebre de l’AP-7, al municipi de l’Aldea.
En el marc d’un dispositiu relacionat amb el contraban
i els impostos especials, els agents van sospitar d’un
vehicle que circulava amb excés de pes. Després d’ins-
peccionar-lo, van comprovar que duia diverses caixes
de cartró apilades, les quals contenien nombroses torre-
tes amb esqueixos de marihuana. El conductor, un
home de 54 anys de nacionalitat polonesa, va afirmar
que desconeixia el contingut de la càrrega i va explicar
que l’havia recollit en una població de Barcelona i que
es dirigia cap a la demarcació d’Alacant.   Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil intercepta més de 2.000 esqueixos
de marihuana a l’interior d’una furgoneta

La coalició Compromís
ha reclamat aquest
dimecres el desmante-
llament del magatzem
submarí de gas Castor
després de conèixer l'a-
nunci de tancament
definitiu. En aquesta
línia també s’ha mani-
festat al seu Facebook
Alfons Montserrat,
alcalde d’Alcanar. Els
senadors de la coalició,
Carles Mulet i Jordi
Navarrete, han coincidt
en assenyalar que cal
desmantellar la plata-
forma i identificar els
responsables polítics
"de la mala gestió i
actuacions imprudents"
que van permetre posar
en funcionament "un
projecte energètic que
pretenia convertir-se en
el major magatzem sub-
marí d'Espanya i que ha
acabat sent el major
nyap econòmic dels
darrers anys".

DESMANTELLAMENT

El projecte Castor ja és
història i no s'acabarà
posant definitivament en
marxa, segons ha anun-
ciat aquest dimecres al
matí el Ministre
d'Energia, Álvaro Nadal.
Segons l’ACN, aquesta és
la principal mesura deri-
vada de l'informe enca-
rregat al Massachussetts
Institute of Technology
(MIT): segons els experts
nord-americans, les injec-
cions de gas al subsòl
marí durant setembre de
2013 van desestabilitzar
segments actius de la
falla Oriental d'Amposta
provocant la crisi sísmica
que va desencadenar
més d'un miler de
terratrèmols a la zona.
Malgrat això, afegeixen,
l'empresa exconcessionà-
ria Escal UGS –controlada
pel grup ACS de
Florentino Pérez- no

podia preveure aquest
desenllaç, fet que ha por-
tat el govern espanyol
pràcticament a exculpar
l'empresa. L'informe, que
ha costat 600.000 euros,
no ha requerit nous estu-
dis sobre el terreny.

Reaccions
El Govern celebra l'anun-
ci del tancament definitiu
del projecte Castor: "ja
era hora que el govern
espanyol es rendís a l'e-
vidència". 
Per la seua part, ERC
demana la comparei-
xença urgent al Senat del
ministre Nadal després de
l'informe del MIT. El
senador Miquel Aubà
exigeix que el cost del
desmantellament de la
plataforma, ara en hiber-
nació, no recaigui en els
consumidors. 
La Plataforma en

Defensa de les Terres del
Sénia ha rebut amb un
sentiment "agredolç" la
decisió del govern espan-
yol de tancar definitiva-
ment el projecte Castor.
El portaveu de la plata-
forma, Evelio Montfort,
ha lamentat que hagin
calgut deu anys i milers
de milions d'euros sortits
de les butxaques dels
contribuents per ratificar
les seves pròpies
advertències sobre el risc
sísmic de la injecció de
gas. La plataforma del
Sénia aposta perquè no
es toqui el gas matalàs
del magatzem submarí
per evitar, com avisa l'in-
forme del MIT, la possibi-
litat de desencadenar
nous terratrèmols. 
D’altra banda, el Síndic
estudiarà si l'informe del
MIT sobre el Castor pot
ajudar a reclamar indem-

nitzacions per als afec-
tats. L'organisme convo-
ca una reunió del grup
d'experts per avaluar
l'impacte de l'estudi en el
procediment de rescaba-
lament iniciat per diver-
ses institucions europees.

El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons
Montserrat, i el senador Miquel Aubà, han exposat les esmenes que el partit ha pre-
sentat als Pressupostos Generals de l’Estat, i que fan referència a les Terres de l’Ebre.
Montserrat ha recordat que la inversió prevista als Pressupostos no arriba als 28 M€,
i que el nivell d’execució sempre acaba sent inferior al 25%. ‘El tractament que es fa
de Madrid cap a les Terres de l’Ebre és de perifèria de la perifèria. És a dir, hi ha poca
inversió al Principat de Catalunya, però a les Terres de l’Ebre encara n’hi ha menys’,
ha afirmat. Esquerra ha presentat 47 esmenes als Pressupostos que sumen 106 M€ .
D’aquestes, 43 esmenes, fan referència estrictament les Terres de l’Ebre i sumen un
total de 74 M€. Les altres 4 esmenes, que sumen 32 M€, fan referència a inversions
que comparteixen amb altres territoris de la demarcació, com per exemple, el rescat
dels peatges de l’autopista AP-7 entre Ulldecona i l’Hospitalet de l’Infant, la millora de
la línia ferroviària R-15 o la dotació de més mitjans de protecció civil als ajuntaments
de les zones nuclears.

47 esmenes als Pressupostos de l’Estat demanant
106 milions d’inversió per a les Terres de l’Ebre

‘El tracte de Madrid és de perifèria de la perifèria’

“Cal identificar
els responsables

polítics”

L'informe del MIT

certifica que les

injeccions de gas van

provocar els terratrèmols

A l’AP-7 a l’Aldea. El conductor va dir que desconeixia el contingut de la càrrega

El projecte Castor ja és història.        
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EN UN MINUT

* EL GRUP MUNICIPAL
DE MOVEM TORTOSA
reclamarà la rehabilitació
de les façanes de la plaça
espanya. Ha presentat la
moció que es tractarà al ple
municipal d’aquest proper
dilluns 8 de maig. També
n’ha presentat un per
reclamar la instal·lació de
me ́s lavabos públics a
Tortosa.

*LA CUP TORTOSA pre-
sentara ̀ dues mocions per
la seua aprovació al proper
ple. La primera proposa fer
un protocol contra les
agressions i actituds mas-
clistes a les festes del
Renaixement, de la Cinta,
Cap d’Any i Sant Joan. I
una altra per la retirada del
monòlit d’homenatge a la
guar̀dia civil i als valors del
franquisme que esta ̀ al
Parc Teodor Gonzàlez.

*EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA presentarà
una moció al proper ple
per tal d’impulsar la creació
d’un portal de comerç local
en línia. També en presen-
tarà una per demanar que
s’instal·lin bancs i mobiliari
urbà a la plaça de Sant
Jaume de Remolins.

*TORTOSA: uns 120
alumnes de l’escola de
Ferreries han participat en
la plantada d’un centenar
de pins a la zona de polí-
gon del Pla de l’Estació, al
costat de la via verda. Es
tracta d’una iniciativa
impulsada per
l’Ajuntament de Tortosa
amb l’objectiu de refores-
tar diferents espais de la
ciutat.

*L’ALDEA: avui divendres
s’inaugura el Tanatori
(20h).

Més notícies

En el marc d’un projecte Life, l’IRTA aboca 50 tones a
l’alçada de Móra d’Ebre, en una operativa que es repetirà
divendres a Benifallet. Les proves pilots estudien un siste-
ma de traspàs de sediments des dels embassaments.
En el marc del projecte Life Ebre Admiclim, els abocaments
formen part de les proves pilots prèvies per dissenyar un
sistema de traspàs de sediments des dels embassaments al
Delta per, així, minimitzar l’erosió de la costa i mantenir
l’elevació de la plana deltaica. “L’objectiu és tenir dades de
camp de com es dispersa el sediment per poder alimentar
els models matemàtics i poder fer prediccions en cas que
es dissenyin crescudes en el futur per transportar sedi-
ments”, assegura el cap del programa d’ecosistemes
aquàtics de l’IRTA, Carles Ibañez.

Injecten arena a l’Ebre
Per fer arribar sediments al Delta

Un total trenta-vuit empreses, deu més que la
passada edició, participaran enguany en el
cinquè Fòrum d’Ocupació Universitària que
se celebrarà al campus Terres de l’Ebre el pro-
per dijous 11 de maig i que inaugurarà el con-
seller de Territori i Sostenibilitat i president de
l’IDECE, Josep Rull. Organitzat per l’Oficina
d’Orientació Universitària de la Universitat
Rovira i Virgili, la Càtedra d’Economia Local i
Regional del campus Terres de l’Ebre i l’IDECE
(Institut per al desenvolupament de les
comarques de l’Ebre), aquesta trobada posa
en contacte els estudiants recent titulats i tota la gent formada que hi estigui inte-
ressada amb les empreses del territori. I vol ser una eina de captació de talent
intel·lectual per a les empreses i  evitar-ne la fuga fora del territori.

V Fòrum d’ocupació al campus de la URV
El dia 11 de maig

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha donat llum verda i definitiva al projecte bàsic i
executiu de construcció de la nova piscina i complex esportiu, al barri de Ferreries.
Després de sis anys de propostes frustrades i problemes de darrera hora amb l'ad-
judicació, el govern municipal -PDeCAT i ERC- han pogut aprovar una de les pro-
meses electorals que compartien tots els grups municipals. El projecte, dels arquitec-
tes Ferran Bonanza i Òscar José, l'executarà l'empresa Benito Arnó e Hijos per un
import de 4,9 MEUR. Segons ha informat la tinent d'alcalde i responsable
d'Urbanisme, Meritxell Roigé, està previst que les obres s'inicien a finals del mes de
juny i s'allarguen durant poc més d'any i mig. Movem Tortosa, malgrat no compar-
tir el projecte, i PP han optat per abstenir-se en la seua aprovació, mentre que PSC
i CUP han mantingut el seu posicionament contrari.

La pòlvora tornarà a córrer pels baluards de les
Avançades de Sant Joan i el riu Ebre reviurà novament
enfrontaments armats com els que es van produir fa
tres-cents anys amb motiu del setge de Tortosa, el
1708, quan les tropes borbòniques van prendre defini-
tivament la ciutat en un dels sagnants episodis de la
Guerra de Successió.
Les jornades començaran el dissabte 27 de maig amb el
muntatge de campaments a les Avançades de Sant
Joan. El regidor de Turisme, Josep F. Monclús, acom-
panyat de representants dels Miquelets de Catalunya i
dels Amics dels Castells, que participen en la iniciativa,
ha presentat les jornades.

La construcció de la piscina i complex
esportiu començarà a finals de juny

A Tortosa

Els Miquelets representaran

"El Setge de Tortosa”

El 27 de maig

L'Amparo Ventosa, veïna d'Ulldecona des de fa 27 anys, va ser una de les àvies que
ens va acompanyar a gaudir de la representació "La Passió" aquest diumenge 30 d'a-
bril. I va sortir molt emocionada i encantada, ja que mai havia pogut veure-la i sem-
pre n'havia tingut moltes ganes! Segons ens confessa ella mateixa “El somni de la
seva vida”, a L’Onada ens omple acomplir il·lusions de vida. 
Cada any el Patronat de la Passió d'Ulldecona convida als residents de L'Onada a
plaure amb la seva representació de "La Passió"; enguany ens vàrem plantejar que a
més d'anar amb els residents d'Ulldecona també podríem convidar a aquells avis del
poble que no tenen ningú amb qui anar. Així a més de fer-los companyia i anar amb
un grup popular de la vila a veure "La Passió", també des de L'Onada, els hi podrí-
em facilitar el desplaçament. Dit i fet! El nostre equip humà va anar porta a porta, i
el Patronat de La Passió ens va obsequiar amb les entrades Gràcies companys!
Com ens deia l'Amparo "La Passió" està representada per gent amb molta entrega i
estima pel que fan, a més d'uns "artistes meravellosos" i millor professionals què s'hi
entreguen de tot cor. Com ens deia tota emocionada, en sortir aquest diumenge del
Teatre Orfeó Montsià: "És preciós! Recomano a tothom que vingui; que no s’ho
repensi i ho faci... Jo he esperat molt temps per complir el meu somni i val la pena

gaudir de l'espectacle, el dia i contagiar-se
de l'ambient que generen aquests artistes i
l’equip de L’Onada i tots els seus residents,
Un gran dia en una gran companyia". 
Nosaltres ens quedem amb la mirada
d'il·lusió de l'Amparo, la seva brillantor als
ulls i en especial el goig que feia en sortir de
casa (estava radiant!), una dona diferent en
esperit a la que vam conèixer en el primer
dia que vam trucar a la seva llar. 
A més el seu dia va ser, com ella ens deia en
marxar cap a casa, tota una experiència. Va dinar amb nosaltres una paella com a plat
principal i la resta d’àpats que vàrem preparar, a L’Onada d’Ulldecona en companyia
i com a convidada del centre! Feia molt temps que no li preparava ningú el dinar en
cap de setmana per un tiberi “en germanor”. I estava amb tanta colla dinant i en un
ambient tant distès que vam quedar encantats de la jornada, què repetirem (si
podem, encantats...). El proper any sense dubtar-ho! Qui s’apunta?

La Passió d'Ulldecona: a L'Onada hem complert el desig dels avis
La història d’una veïna d'Ulldecona que mai havia gaudit de la representació de “La Passió”
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*AMPOSTA: avui dia 5
de maig, a partir de les
20 h, l'Ajuntament
d'Amposta organitza la
tercera Assemblea
Informativa. Una assem-
blea oberta al públic que
tindrà lloc a l'Auditori de
la Fira. Serà un moment
per parlar entre tots els
veïns i veïnes d'Amposta
de la situació municipal,
i per debatre temes d'in-
terès local.

*L’AMETLLA DE MAR:
el consistori aprova una
nova normativa per des-
bloquejar el pla urbanís-
tic, després que dues
sentències del Tribunal
Suprem van suspendre
el 2016 el Pla
d’Urbanisme de 2.010-
El test refòs que ha apro-
vat el consistori l’haurà
de validar la Generalitat
per a recuperar el pla
bloquejat als tribunals. 

* MOSSOS D’ESQUA-
DRA: el nou cap de la
regió policial a l’Ebre és
Josep Maria Estela, fins
ara sotscap a la regió de
Ponent. 

Més notícies

L'Ampolla celebrara ̀ el proper diumenge, 7 de maig, la XXVII Diada de
l'Ostra del Delta, un certamen que s'ha convertit en un referent turístic i
gastronòmic a les comarques de les Terres de l'Ebre i arreu del país. L'orga-
nització calcula distribuir enguany 2.500 quilos d'ostres del Delta entre els
assistents que acudeixin al port pesquer de l'Ampolla, on l'any passat van
gaudir de la jornada més de 3.000 persones. Dins del programa establert,
a les 11 hores, es farà el concurs: cuinar l'ostra del Delta. A  les 11.45 h,
SHOW COOKING on es podra ̀ veure com es cuinen cinc plats d'ostra. A
12 h., mostra de cuinar l’ostra del Delta. I de 12 hores a 13.30 hores, de-
gustació de 2.500 quilos d'ostres del Delta, acompanyades de cava, a la
llotja del port pesquer de l'Ampolla. Actuació de música en viu. Recordar
també que del 6 al 21 de maig, tenen lloc a l’Ampolla les Jornades Gas-
tronòmiques de l'Ostra. Els restaurants locals oferiran menús al preu de 30
euros amb l'ostra com a plat protagonista.

La Ràpita rebrà el proper cap de setmana la Regata del Delta, que
sortirà avui divendres des de Port Ginesta, a Sitges, i té prevista l’a-
rribada l’endemà al port de Sant Carles Marina. Seran una trentena
d’embarcacions les que participaran en la novena edició d’aquest
esdeveniment nàutic, de 85 milles de recorregut. Un any més, la
prova es duplicarà en el tram final amb la Mini Delta, que surt des
del CN L’Ampolla cap al mateix destí. A la presentació de la Regata
del Delta, que s’ha fet a la Ràpita, hi ha assistit l’alcalde del munici-
pi, Josep Caparrós; la regidora de Turisme, Rosa Anglés; el director
de la prova i organitzador, Enric Curt i la capitana de Sant Carles
Marina, Àngels de la Riba (a la imatge). 
Els organitzadors han destacat la singularitat d’aquesta regata en la
vessant esportiva i també per la potencialitat que té com a eina de
promoció de la Ràpita, la badia dels Alfacs, el Delta de l’Ebre i la
costa ebrenca en conjunt.

L'Ampolla repartira ̀ 2.500 quilos
d'ostres, diumenge

La Ràpita rebrà la 
IX Regata del Delta 

En la XXVII Diada de l’Ostra del Delta

Aquest cap de setmana

Diumenge, nova edició de la Diada de l’Ostra del Delta, a l’Ampolla. 
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El Baix Ebre liquida el pressupost amb
un resultat positiu de 49.767 euros

Del 2016

Amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor, la estimulació de noves idees i la
creació d’empreses, entre els estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
dels Instituts de la comarca, el Consell Comarcal del Montsià organitza el concurs a
les millors idees joves empresarials. La Presidenta, Carme Navarro, l’Alcalde
d’Alcanar, Alfons Montserrat, Inés Martí, Regidora d’Ensenyament i Cultura de
l’Ajuntament d’Amposta i Isa Castell, Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de
la Sénia, van lliurar els premis als joves participants i guanyadors dels projectes
empresarials presentats al concurs. En aquesta cinquena edició, que s’ha desenvo-
lupat a l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar, hi han participat 5 centres: l’Institut Montsià,
l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI), l’Institut Alfacs de la Ràpita, l’Institut
Sòl de Riu d’Alcanar i l’Institut de la Sénia. En aquesta fase final s’han presentat 24
projectes corresponents a 54 alumnes. El concurs, a banda de lliurar un detall als
alumnes i centres participants, estableix dues categories de premiats: millor idea per
centre i millor idea comarcal. El jurat va acordar concedir el premi a la millor idea
comarcal a Cristina Badia Pasqual, Júlia Bel Bel i Ariadna Sabaté Llusà, de l’Escola
d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI), pel seu projecte “ILAV”.

El Consell Comarcal del Baix Ebre va liquidar el pressupost de l'exercici de 2016 amb
un resultat pressupostari de 65.986,31 euros i amb un romanent de tresoreria de
49.767,54 euros, segons que va informar el president de l'ens comarcal, Daniel
Andreu, en la sessió plenària ordinària del mes d'abril. En la mateixa sessió, la
Corporació va aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació bancària La
Caixa per finançar amb 20.000 euros el projecte Tiquet Fresc. La Corporació, entre
altres qüestions, també va aprovar acceptar la revocació de les competències dele-
gades per part de l'Ajuntament de Deltebre en matèria de gestió de residus. El ple
també es va adherir al manifest signat per les alcaldies dels municipis del delta de
l'Ebre i les presidències dels consells comarcals dels Baix Ebre i Montsià i que pro-
posa, entre altres punts, crear un front comú per reclamar solucions als greus pro-
blemes de regressió, subsidència, salinització i increment del nivell del mar que està
patint des de ja fa anys el delta de l'Ebre.
D’altra banda, el Consell Comarcal, a través del projecte Baix Ebre Avant, va posar
en marxa Sortim a l’exterior!, una assistència tècnica que promou la internaciona-
lització de les empreses de la comarca. Daniel Andreu, va posar especial èmfasi en
el caràcter personalitzat que té aquest assessorament empresarial i va agrair la impli-
cació de les empreses participants que volen créixer augmentant vendes a l’exterior.
El programa, que té una durada de 9 mesos, es fa al Viver d’empreses i Centre de
Negocis Baix Ebre Innova de Camarles.

El Consell Comarcal del Montsià lliura
els premis del concurs IDEA’T
En la cinquena edició, hi han participat cinc centres de la comarca

Concurs a les millors idees joves empresarials

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, i l'alcaldessa de
Tivenys, Maria Beltrán, han homenatjat la veïna tivenxenca Francisca Curto Borràs pel
seu centenari (a la imatge). L'àvia, que viu en un hort situat prop del nucli urbà de
Tivenys, va nàixer el 21 d'abril de 1917, es va casar el 1943 amb Josep Piñol, té dos
fills (Francisca i José), dos néts (José Luís i Sheila) i dos besnéts (Jasin i Aitana). 

Homenatge a la veïna tivenxenca
Francisca Curto

En el seu centenari

El Consell Comarcal del Baix Ebre
impulsa la professionalització de les
empreses per afavorir el creixement i
la creació de llocs de treball amb l'ac-
ció '360º. Professionalitzem i fem
créixer la teva empresa'.
Aquesta acció del projecte Baix Ebre
Avant ha tingut enguany una gran
demanda, ja que prop d'una quaren-
tena d'empreses van sol·licitar poder
rebre aquest assessorament empresa-
rial, que va a càrrec de la consultora
Meritxell Barroso, de l'empresa
Econia; Xavier Lamote de Grignon,
d'Activa Consultors; i Montserrat
Peñarroya, experta en màrqueting
digital. 
360º posa a l'abast de les 15 empre-
ses seleccionades un assessorament
extern i acompanyament tècnic per
afavorir el seu creixement a partir de
la professionalització de la gestió i
millora dels resultat.

‘360º. Professionalitzem
i fem crèixer 

la teva empresa’

A partir de l’aprovació de la Llei
catalana 11/2014, de 10 d’octubre,
es pretén garantir els drets de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i eradicar l’homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia. 
Des dels serveis comarcals de
Joventut del Montsià, l’any passat es
van començar a impartir tallers edu-
catius per a promoure el coneixe-
ment sobre la diversitat sexual, amb
l’apoderament del col·lectiu LGTBI a
fi de prevenir conductes d’assetja-
ment i discriminatòries.
Aquest any, a partir de la petició dels
diferents centres educatius de la
comarca s’han realitzat en el que
portem d’any, 12 tallers, en els quals
han participat uns 300 joves. En la
seva totalitat, els joves atesos estan
cursant primer d’ensenyament
secundari obligatori. 

Serveis comarcals de
Joventut del Montsià

Presentació del programa, del projecte Baix Ebre Avant, Sortim a l’exterior!
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EN UN MINUT

*MÓRA LA NOVA: La
darrera sessió plenària ha
aprovat un augment de
taxes municipals. També
ha donat llum verda al
nou pla d’energia soste-
nible. I, a proposta del
Pdecat, s’ha acordat
reclamar una millora
d’accés al municipi des de
la C-12 pel carrer Rafel
de Casanoves.

*EL SIRGA FESTIVAL
incorpora més dies de
programació i poblacions,
passant de 5 a 14. En
aquest cas les poblacions
que acolliran alguna de
les activitats del Sirga
Festival són: Flix, Riba-
roja d'Ebre, Móra d'Ebre,
Ginestar, Miravet,
Masdenverge, Salou,
Horta de Sant Joan,
Amposta, Tortosa,
Barcelona, Paris, Nova
York i Chicago.

*LA RIBERA D’EBRE I LA
TERRA ALTA participaran
activament en la segona
edició de ‘Benvinguts a
Pagès’, del 3 al 5 de juny. 

Més notícies

La Fira del Llibre Ebrenc
estrena samarreta per
promocionar la marca #lli-
bresebrencs. L’objectiu
d’aquesta samarreta de
color verd com el riu Ebre
amb la definició del mot
ebrenc i amb un missatge
clar “Sóc ebrenc –a” és
potenciar la identitat cul-
tural d’un territori.
Aquest  dimecres s’ha
presentat a Móra d’Ebre i
també s’han conegut les
novetats de la catorzena edició i s’ha fet un tast de l’espectacle ebrenc “Les passions
de la Menestrala”, un dels principals que es representaran en l’edició d’enguany de
Litterarum, que reunirà una trentena d'autors i 2.500 títols.

La Fira del Llibre Ebrenc estrena samarreta

Per promocionar la marca #llibresebrencs

Móra d'Ebre obrirà una
oficina de l'Agència
Tributària de Catalunya
(ATC) a partir de l'1 de
setembre d'enguany,
segons ha confirmat el
secretari d'Hisenda de la
Generalitat de Catalunya,
Lluis Salvadó, en el decurs
d'una entrevista que ha
mantingut amb l'alcalde
de Móra d'Ebre, Joan Piñol
(a la imatge). La nova ofi-
cina compartirà instal·lacions amb l'oficina de BASE, gestió d'ingressos locals de la
Diputació, i estarà ubicada al passeig de Sant Antoni, 11 de Móra d'Ebre. A les Terres
de l'Ebre, l'ATC només té previst d'obrir una altra oficina, a Tortosa.

Móra d'Ebre acollirà una oficina de l'ATC

A partir de l’1 de setembre

El nou impost de les nuclears, impost
sobre el risc mediambiental de la pro-
ducció, manipulació i transport, custòdia
i emissió d'elements radiotòxics, deixarà
un 20% de la recaptació a les Terres de
l'Ebre i el Camp de Tarragona, uns 12
milions d'euros de recaptació anuals dels
60 milions d'euros que el Govern preveu
obtenir amb la nova taxa. Per aquest
motiu, el secretari d'Hisenda, Lluís
Salvadó, s'ha reunit amb els consells
comarcals de la Ribera d'Ebre i el Baix
Camp i els delegats del govern del Camp
de Tarragona i les Terres de l'Ebre per
constituir un grup de treball que dissen-
yi i gestioni projectes estratègics on des-
tinar aquesta inversió per millorar la
competitivitat del territori. També s'han
concretat aspectes del nou reglament de
l'impost que s'ha d'aprovar abans de
finals d'any. L’alcalde d’Ascó i vicepresi-
dent del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Josep Maria Buixeda, ha valorat
molt satisfactòriament el nou impost
“perquè el 20% de la recaptació rever-
tirà al territori i servirà per reactivar l’e-
conomia de tots els municipis que estan
en un cercle de 10 km de les centrals”.
Buixeda, posa de relleu l’important

paper que tindrà a partir d’ara la Mesa
d’Alcaldes de l’Energia (MADE) “ja que
passarà a formar part de la comissió exe-
cutiva del nou organisme que gestionarà
el fons”. Des del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre asseguren que treballaran
per complementar-lo i així també com-
pensar els municipis que queden fora de
l’àrea nuclear. La instal·lació de la fibra
òptica o el gas a tota la comarca seran
algunes de les prioritats.

El nou impost de les nuclears
deixarà fins a 12 MEUR anuals 

A l'àrea d'influència d'Ascó i Vandellòs

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE) ha comme-
morat el seu desè aniversari amb l'espectacle teatral La
Casa de la Memòria, concebut expressament per a l'o-
casió (a la imatge). Una proposta amb la qual el seu
autor, Valer Gisbert, vol donar a conèixer l'arxiu "d'una
forma trencadora, amb dansa i llums", i "fent ús com a
fil conductor de la figura d'Artur Bladé". La representa-
ció ha fet aflorar les emocions d'aquells que l'han vist
gràcies al treball de dos artistes, un dels quals es posa en
el paper de Bladé i l'altra simbolitza la Ribera d'Ebre, i
també de la tasca del mateix Gisbert.
Un espectacle que es podrà veure novament a finals de
maig en el marc de la Fira Litterarum, a Móra d'Ebre, i
que aquesta tarda ha donat el tret de sortida a l'acte ins-
titucional d'aniversari de l'ACRE, al qual han assistit
diverses autoritats del territori i alcaldes i regidors de la
comarca.

L'Arxiu Comarcal de la Ribera
d'Ebre celebra 10 anys

Amb un espectacle teatral

Josep Maria Buixeda, alcalde d’Ascó.
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AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE

Havent-se aprovat per la Junta de Govern en la seva sessió de data 25 d’abril d’enguany, el padró municipal de Taxa Conservació Cementiri Municipal per a l’exercici 2017,
segons es detalla seguidament:

Exposar al públic per un termini de QUINZE (15) dies per tal que es puguin presentar reclamacions que es creguin oportunes. 

Aixi mateix es fa públic que les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 16 de maig fins al 17 de juliol de 2017, ambdós inclosos, i la data de cobrament
dels rebuts domiciliats l’1 de juliol de 2017.

Atentament,

El secretari
David Torres Fabra Deltebre, 27 d’abril de 2017.

Àrea d’Afers intern i institucionals

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l

DESCRIPCIÓ PADRÓ: IMPORT 
Taxa Conservació Cementiri Municipal                         75.870,00€

IMPORT TOTAL PADRÓ                                            75.870,00€

EN UN MINUT

*FLIX: represa dels tre-
balls per trobar residus
soterrats al terme munici-
pal. Els tècnics estan fent
sondejos i proves per
determinar quins mate-
rials hi ha al subsòl.

*LA SÉNIA: la Fira
Gastronòmica és un esde-
veniment dedicat a la gas-
tronomia popular on, a
més de la participació
d’expositors d’aliments,
també s’hi representen
oficis tradicionals i s’hi
realitzen espectacles
diversos per tot el nucli
antic de la vila (concurs de
tapes, tallers gastronò-
mics...) destacant també
les curses de cavalls a
l’Hipòdrom del Pla de
Roquillo.  La Fira tindrà
lloc aquest cap de setma-
na, que s’inicia avui amb
el SéniaFest, a l’escola
Jaume I (23.30h). Més
informació a les planes 12
i 13.

*ULLDECONA: ahir
dijous es va presentar la
segona edició de les jor-
nades PATRIMONIUM
que començaran aquest
proper mes de maig.

Més notícies

El passat 27 d'abril va acabar el termini en
què l'Ajuntament d'Alcanar ha de fer efec-
tiva la indemnització d'1,07 milions d'euros
a l'empresa Turov per vuit habitatges del
complex il·legal a la urbanització Serramar
d'Alcanar-Platja. Aquest pagament, que
segons fonts expertes consultades es desti-
naria a cobrir les despeses del concurs de
creditors de Turov, tindria un impacte
important en les finances municipals dels
pròxims anys. Tanmateix, apunten les
mateixes fonts, si es fa efectiu aquest paga-
ment i finalment l'enderroc no es porta a
terme, el consistori canareu tindria moltes
dificultats per a recuperar aquest import.
L'alcalde d'Alcanar explica que l'equip de
govern està vivint una situació molt compli-
cada, i que "segueix al peu de la lletra allò
que marca la sentència en ferm sobre l'in-
demnització" però que "per protegir els
interessos del poble, abans de pagar voldrí-
em que es resolgués i clarifiqués la sentència d'enderrocament". La problemàtica sor-
geix pel fet que el cas Turov està dividit en dos expedients separats, el de l'enderroc i
el de la indemnització. Montserrat manifesta la seva preocupació pel cas i espera que
"les sentències es puguen alinear en els pròxims dies per tal de poder desencallar la
situació". Tanmateix, es lamenta per la complexa situació i patiment que viuen les
persones afectades i els reitera "el seu suport i afecte". L'alcalde també recorda que
el cas Turov es tracta d'una "situació heretada" de governs municipals anteriors. ERC
va entrar al govern municipal cinc mesos després de la concessió de la llicència, i no
va participar, en cap cas, en l'autorització ni tramitació d'aquest projecte.

S'exhaureix el termini  per
indemnitzar a l’empresa Turov
Malgrat la suspensió de l'enderroc dels 32 habitatges de Serramar

La problemàtica sorgeix pel fet que el cas Turov està dividit
en dos expedients separats

Amb unes previsions de collita més bones que l'any passat,
l'Ajuntament de Paüls presenta el programa de la XIV
Festa de la Cirera, que tindrà lloc el 3 i 4 de juny, i el
Mercat de la Cirera, que es farà el 28 de maig. Arran de
l'èxit aconseguit l'any passat, l'Ajuntament ha decidit
mantenir l'aposta de celebrar la festa de la cirera en dos
caps de setmana consecutius, així com la ruta de tapes i el
servei gratuït de taxi des de la zona d'aparcaments fins
l'entrada de la fira. El cartell de la Festa de la Cirera de
Paüls ha estat encarregat al pintor local Domingo Basco.
L’alcalde de Paüls, Enric Adell (a la imatge, a la dreta),
explica que “mantenim l’aposta de dos caps de setmana,
ja que l’any passat va anar molt bé. També la jornada
solidària, però aquest any els fons recaptats aniran a la
Lliga contra el Càncer de l’Ebre”.  

Fira de la Cirera 
de Paüls 2017

I Mercat de la Cirera: 28 de maig, 3 i 4 de juny

Els tres partits que tenen representació a l’ajuntament de Santa Bàrbara, PDEcat
Esquerra Planera i PPC, estan d’acord que, essent l’aigua un bé escàs, cal prendre
mesures per tal d’aconseguir-ne el màxim estalvi, després que cada vegada sembla
ser més certa la teoria que hi ha pèrdues de fins al 60 per cent per les obsoletes cano-
nades de distribució de l’aigua potable municipal. Segons La Plana Ràdio, totes tres
formacions van donar suport a la moció presentada pel grup d’Esquerra Planera on,
després d’una sèrie de consideracions, demanen a l’empresa Sorea, encarregada de
gestionar el servei d’aigües municipal, la realització d’un estudi acurat i un treball de
recerca per conèixer qui és l’estat real de la xarxa de distribució i les pèrdues que
sofreix, “per tal que, a partir d’aquest estudi, l’ajuntament pugui pressupostar i pla-
nificar solucions a mitjà termini”. Aquestes eren les paraules amb què acabava la
moció que l’alcalde, Alfred Blanch, va llegir al darrer ple.

Estudi sobre l’estat de la xarxa de distribució d’aigua

Santa Bàrbara aprova per unanimitat la moció

El pròxim 13 de maig s’iniciaran les festes de bous d’Alcanar, per aquest motiu,
l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre ha escollit el nos-
tre municipi per a acollir la I Jornada de Convivència i Unitat envers la festa de Bous.
L’acte tindrà lloc el proper dissabte 6 de maig a partir de les 9.30 h del matí, a la plaça
del Mirador, on els alcaldes i la premsa del territori participaran d’aquesta jornada de
convivència amb els membres de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de mostrar la unitat de tots els pobles ebrencs que
gaudeixen de la festa de bous, defensant aquesta tradició del nostre territori.

Jornada de Convivència i Unitat 
envers la festa de Bous

Demà dissabte, a Alcanar

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar.
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L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

Segons recull la Proposició de
Llei de reforma horària els
horaris escolars a partir del curs
2018-2019 seran de 08:00 a
16:00 hores, amb un temps per
menjar compactat entre les
12.00 i les 14.00 hores. El text
també recomana que les activi-
tats extraescolars siguin entre
les 16.00 i les 19.00 hores,
mentre que les universitats
concentrarien l'horari lectiu
entre les 8.00 i les 19.00, en
lloc d'acabar a les 21.00 hores.
Es tracta d'un procés de concer-
tació amb els agents socials,
econòmics, institucionals i
experts de sis grans sectors
(treball, educació, administra-
ció, cultura i oci, comerç i con-
sum i mobilitat).
Parlem amb M. Lourdes Daura,
directora de l'escola Sant
Miquel d'Ascó.

ME: L'objectiu d'aquesta refor-
ma horària seria avançar les
hores dels menjars i del somni
amb uns horaris laborals flexi-
bles que permetin, per exemple,
que els pares puguin recollir als
fills a la sortida de l'escola.
Resposta: Mentre els pares no
tinguin un horari diferent de tre-
ball al que tenen, la compacta-
ció encara els portarà més difi-
cultats de conciliar la vida labo-
ral i familiar i els nens seguiran
mostrant la manca de temps i
d'atenció de les seves famílies.
Seria òptim sempre que primer
hi hagués una modificació dels
horaris laborals i tots acceptés-
sim els canvis que suposen,
botigues, serveis...

ME: Està previst que la iniciativa
es posi en marxa al comença-
ment del curs escolar que
començarà el setembre del
2018, després d'un període de
transició. Les escoles estan pre-
parades per aquests canvis?
R: De moment no tenim cap
notificació que aquesta reforma
horària s'implanti. De moment
sols tenen l'autorització del
Departament els centres on
s'està pilotant la compactació.
S'haurà d'esperar l'ordre que
fixi el calendari del curs 18-19.

ME: Comparant els nostres
infants amb els d'altres països
de la unió europea sembla que
passen massa hores fora de
casa. Caldrà coordinar l'horari

lectiu i l'extralectiu?
R:Aquest tema sempre surt però
la solució no està en anar fent
petites reformes en el món de
l'educació. El motiu principal pel
que passa és que els horaris de
les escoles i els horaris de treball
dels pares estan molt allunyats i
per tal de donar resposta, els
pares inscriuen als seus fills en
moltes activitats extraescolars,
de vegades massa, passant fora
de casa llargues jornades que
poden arribar a les 10 -11
hores. Hi ha nens que entren al
centre educatiu a les 7.30-7.45h
en l'acollida matinal i que surten
del centre a les 18.00h, és per
plantejar-se si aquest horari és
per un infant i si respon a les
necessitats emocionals del

mateix. Per què hi ha tants
alumnes als que se'ls diagnosti-
ca falta d'atenció i de concen-
tració?

ME: Sembla que la nova jornada
escolar permetria, entre d'altres,
un estalvi de la despesa escolar,
més temps pels deures i les acti-
vitats extraescolars a més de
reduir la fatiga dels estudiants.
R: Ben organitzat, sí. Ben orga-
nitzat suposa destinar un pres-
supost significatiu en aquest
projecte, sinó és abocat al
fracàs, ja que als pares no se'ls
pot demanar més esforços
econòmics. Si es deixa a les
Associacions de pares l'organit-
zació de les extraescolars,
aquestes han de rebre un pres-

supost per tal de poder oferir
una bona organització del
temps de tarda que no discrimi-
ni a cap alumne i doni assistèn-
cia a tots. Si es vol que els nens
estiguin més temps amb les
famílies i que siguin els pares qui
els recullin a les 16h, llavors han
de tenir un horari diferent al que
tenen i que els hi permeti estar
amb els fills.

ME: Aquesta reforma permetria
també al professorat tenir més
temps per a la formació?
R: Potser. Poc varia d'acabar a
les 16 h o acabar a les 16.30h.
Cal tenir en compte que el pro-
fessorat té les hores de dedica-
ció i de coordinació en el centre
que es podrien fer en la franja
del migdia o a la tarda.

ME: Podria la reforma horària
fomentar la competència entre
les escoles concertades, públi-
ques o privades?
R: Podria sempre que no fos
una reforma per a tots els cen-
tres, hi hauria llavors grans desi-
gualtats. 

ACTUALITAT

M. Lourdes Daura, directora de l'escola Sant Miquel d'Ascó.

AQUESTA SETMANA 
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Súper Michel Viñas en exclusiva a Canal TE anunciava diu-
menge a tres possibles candidats per a la presidència de la
Rapitenca: Reverté, Hernan i Don Ramon. El dilluns, dia
del treballador, Don Ramon sorprenia cessant al míster
German. I sense saber-ho el secretari tècnic. ¿Per què?
Doncs si l'equip està salvat, un cop d'efecte per saber que
es presentava Hernan quan Don Ramon tenia la il·lusió
d'estar un any més, portant a Teixidó com a futur míster.
German ha estat qüestionat des de fa mesos des la direc-
tiva, sobre tot des que un jugador va anar cedit al
Camarles. ¿Què passa a la Rapitenca? ¿Qui mou els fils
d'aquest club? Vaivé d'entrenadors en les últimes tres tem-
porades: Garcia Sanjuán, Delfin, Nando, Pallarés, German
i ara Jordi Font, del cadet. Dos per any. Rècord Guines.
Reverté no es presentarà a les eleccions, Don Ramon tam-
poc. Només queda Hernan que inclourà al seu equip a
Fernando Garcia, que ja té lligats a 4 jugadors. La pregun-
ta és: ¿German tornarà? És possible. Deu anys del presi-
dent Don Ramon Muñoz, en dues etapes, fent una gan
tasca econòmica deixant el club a zero. Chapeau. I potser
ha estat el millor president de la història. Però el trist ara
d’aquest club és aquesta guerra interna en la que s'han fet
molts llits i les relacions humanes no són les que van ser. Jo
només desitjo una cosa: que Hernan, Fernando i Don
ramon facin les paus i que es mengin una gran paella .
Però aquesta no surrealista. De les de veritat.

El que ha passat a la Rapitenca aquesta set-
mana no és normal. D’entrada, tot i que al
futbol s’han de prendre decisions, no es pot jugar amb els
sentiments d’una persona. En aquest cas d’un entrenador. I
no es pot utilitzar un club com si fos un juguet. I des de fora
sembla que és el que ha passat. Que hi ha discrepances inter-
nes és evident. Possiblement, Ramon Muñoz, el president, te-
nia uns altres plantejaments per la temporada vinent, amb un
altre entrenador. Potser per això Fernando Garcia va moure
fitxa. I ara ha aparegut una nova junta. I, dins de la lluita, la
directiva actual pren una decisió amb un cop d’autoritat per
mostrar la disconformitat. Fernando, d’una manera o d’una
altra, estarà vinculat durant anys a la Rapitenca. Això agra-
darà més a uns i no agradarà gens a uns altres. Però és així.
En qualsevol cas, en general, la imatge que ha donat la Rapi-
tenca aquesta setmana no ha estat la idònia. I ha de quedar
clar, per a tots els implicats en el conflicte, que el club està per
sobre de les persones. I dels seus interessos.  

Moguda rapitenca

L’opinió de Joaquin Celma. 

La paella surrealista de la
Rapitenca

L’Ascó va perdre diumen-
ge contra la Jonquera per
0-2. Un partit en el que va
guanyar l’equip que més
necessitats tenia i és que els
gironins lluiten per la per-
manència. Amb la derrota,
les poques opcions de po-
der accedir a la quarta
plaça han quedat esvaides i
l’Ascó no podrà arribar-hi.
Per tant, els dos partits que
manquen seran un tràmit
per a l’equip de la Ribera
d’Ebre. 

Diumenge, a Canal Terres de l'Ebre,
al programa Minut 91, Michel Viñas va
avançar que la UE Rapitenca podia te-
nir novetats pel que respecta al seu fu-
tur directiu. Michel va explicar que
existia la possibilitat que Hernan Subi-
rats, que fou cap de premsa fa uns
anys de l'entitat, es presentaria per ser
el futur president. Amb ell aniria un
grup de directius mentre que Fernando
Garcia continuaria com a director es-
portiu. Amb aquesta opció directiva,
hauria seguit German Inglés com a en-
trenador. Així es va informar diumenge
i d'aquesta forma estava previst. Ra-
mon Muñoz, president actual, queda-
va, si volia continuar, en un càrrec de
president honorífic de l'entitat. 
El plantejament era aquest però tot

va canviar quan el president actual,
Ramon Muñoz, dilluns va comunicar a
l'entrenador, a German, que estava
destituït, una decisió que no es con-
sensua amb el director esportiu i que,
aparentment, està basada per una dis-
crepància interna que demostra que el
president i directiva actuals no estan
conforme amb els plantejaments de

futur amb la possible nova junta que
s'està creant. El 0-4 de diumenge, con-
tra el Viladecans, i la dinàmica de les
darreres jornades, ha estat el detonant
de la decisió, malgrat que la Rapitenca
està pràcticament salvada. Tot plegat,
el que es detecta és una divisió directi-
va i diversitats de plantejaments. 
Enmig de l'enrenou, diumenge Mi-

chel Viñas va anunciar que podria ha-
ver-hi una altra candidatura, que esta-
ria encapçalada per l'exjugador
rapitenc, Xavi Reverté 'Chapo', que va
anunciar que podia estar interessat a
ser el proper president: “parlaré amb
tots i només busco el bé del club”.
Ramon Muñoz no seguirà i ara cal

esperar si es presenta Reverté i si, amb
l'opció d'Hernan, s'han de fer elec-
cions. I si queda Hernan, caldrà veure
si German torna a la banqueta per la
lliga vinent. German, que sembla que
no comptava amb el suport d'una part
del vestidor, ha estat el gran damnificat
de la polèmica situació que viu la UE
Rapitenca. Jordi Font, tècnic del cadet,
és qui agafa el primer equip en les pro-
peres jornades. Per acabar, cal aclarir

que, d'entrada, Carlos Rodríguez no va
amb la candidatura d'Hernan, com es
va dir el diumenge, i que Fernando
Garcia tampoc no és que ho faci direc-
tament. Fernando ha informat que ell,
si qui estigui al capdavant del club vol
que ell continuï, ell ho estudiarà i po-
dria fer-ho, però això no vol dir que es-
tigui dins de  cap candidatura.
A la plana 2 poden trobar un comu-

nicat de la candidatura d’Hernan Su-
brats. 

L’Ascó 
ja no té 
opcions

Enrenou a la UE Rapitenca
APAREIX UNA CANDIDATURA I LA JUNTA ACTUAL, EN DESACORD, DESTITUEIX AL TÈCNIC

3A DIVISIÓ

El tècnic German Inglés, damnificat de la situació actual

Líder contra tercer. Les possibilitats d’ascens estaran en joc en el derbi

Tortosa-Amposta,
el partit de l’any

DIUMENGE (19 HORES)

Un Barça-Madrid paralitza el món. Doncs al nostre territori, el derbi Tortosa-Amposta pa-
ralitzarà diumenge la informació esportiva per la trascendència dels punts en joc. El Tortosa
és líder però, amb la derrota de Camarles (3-1), només té ara 4 punts d’avantatge respecte
el Valls, segon classificat. Per aquest motiu, el líder té obligació de guanyar, més considerant
que encara ha de visitar el Gandesa i en la darrera jornada, el Valls. L’Amposta, per la seua
part, amb 3 victòries seguides, és tercer i està a quatre punts del segon, el Valls, i a 8 del lí-
der. Per tant, només li val la victòria si vol mantenir possibilitats d’ascens. Màxima emoció.
Un derbi força apassionant que es viurà també el mateix diumenge la nit a Canal Terres de
l’Ebre, a MINUT 91, amb un ampli reportatge i les valoracions dels protagonistes. El Torto-
sa recupera a Virgili mentre tindrà la baixa de Raul, sancionat amb dos partits. 

Derrota a Camarles
El Tortosa va perdre el tercer partit de la lliga, diumenge passat a Camarles (3-1). L’equip

local va ser superior, sobre tot al primer temps, i va merèixer el triomf. Edgar i Carles van
marcar els dos primers gols. A la represa, amb 10, el Tortosa, amb Ike, va millorar i va ajus-
tar el duel. Però el Camarles a la contra va poder decidir i Ferreres, a la sortida d’un córner,
va marcar el 3-1. 

El Club Esportiu Arnes va efectuar un emotiu homenatge a Josep González, jove de 20 anys que ens va deixar la setma-
na passada arran d'un accident de transit i que era porter de l'equip terraltí. La família de Josep va estar a l'acte que va te-
nir lloc aquest dilluns abans del derbi entre els arnerols i el Bot. Els jugadors de l'Arnes van sortir al camp amb una samarre-
ta amb la foto de Josep. En aquell instant, sota el marcador, es va penjar una póster de grans dimensions amb la foto de
Josep i amb un missatge: "La nostra porteria sempre estarà ben defensada. Sempre estaràs en natros'. La família estava al
costat de la porteria on es els dos equips van deixar un ram de flors i van penjar la samarreta del porter del club d'Arnes. El
club arnerol va fer entrega a la familia d'una foto emmarcada amb la plantilla de l'Arnes d'aquesta temporada. Posterior-
ment, es va descobrir una placa dalt de la porta dels vestidors: "en record a Josep Gonzalez, sempre estaràs en natros”. El
minut de silenci va ser força emotiu. Va ser una jornada de moltes emocions. Com així es va poder comprovar en la celebra-
ció dels dos primers gols locals i també al final del partit. El CE Arnes, amb aquest acte, vol destacar l'emprenta que Josep
va deixar a nivell esportiu i personal. Pel que respecta el derbi, l’Arnes va guanyar el Bot (6-2) i està més prop de l’ascens.
Àlex Rambla (Tortosa juvenil) va debutar com a porter del club terraltí. 

Homenatge emotiu del CE Arnes a Josep González

ERA PORTER DEL CLUB TERRALTÍ

German Inglés, tècnic destituït.

EL DERBI ES JUGA 
A CANAL TE

DIUMENGE, en directe, 
a Canal Terres de l’Ebre. Convidats: 

Àngel Garcia (tècnic CD Tortosa), Cristian Ventura
(jugador CD Tortosa), Jordi Pérez i Albert Company

(president i tècnic CF Amposta)

A les 22.30 h
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La Cava, després de 5 jornades sense guanyar, va tornar a fer-ho i, d’aquesta manera, aga-
fa aire i es distancia de la part baixa de la taula. Es va imposar a la Riera per 0-2, amb gols
de Padillo i del debutant Jona. Segons el tècnic, Isaac Fernández, “partit complicat perquè
la Riera, tot i haver baixat, va jugar amb molta intensitat. Ho havíem parlat de no confiar-
nos i de que havíem de tenir paciència per aguantar per, si no rebíem cap gol, esperar que
el rival anés perdent intensitat. La veritat és que l’equip va jugar amb molta serietat, van es-
tar tots força bé”. Padillo, un dels destacats, va marcar el 0-1 a la primera meitat. A la re-
presa, segons Isaac, “ells es van abocar i van buscar l’empat. No obstant, nosaltres vam
mantenir una bona actitud i defensivament no vam tenir escletxes. Amb els minuts, la seua
empenta va minvar i ja vam disposar de més espais, i més quan ells es van quedar amb un
jugador menys. Llavors vam poder decidir amb el gol de Jona”. Isaac valorava la victòria:
“important per distanciar-nos de possibles compensacions i en un moment de la lliga en què
costa molt guanyar. Ens falta una altra victòria i hem de buscar d’aconseguir-la diumenge”.
Davant de les adversitats, en forma de baixes, que ha tingut la Cava darrerament, es va in-
corporar al davanter Jona que estava a l’Espanya Canonja i que va jugar la lliga passada al
Vilaseca i al Cambrils. En el debut, va marcar el 0-2. 
Diumenge, a la Riera, les baixes del CD la Cava encara eren nombroses: Joab, per motius

personals, Xino, sancionat, Sergi Curto, que es recupera de l’accident, Guillem Navarro i Jo-
natan, lesionats, Eric, que va ser pare, i les ja conegudes d’Àngel Sanchez i Lleberia. 

La Cava trenca la dinàmica negativa amb un triomf a
la Riera que li dóna tranquil.litat (0-2)

HA FITXAT AL DAVANTER JONA (E. CANONJA). ELL VA FER EL SEGON GOL

El Gandesa va golejar el cuer, el Salou (8-
0) i es manté en la sisena plaça. Partit amb
poca història i que es va decidir aviat. Dilla
(4), Cristian (2), Robert Costa i Josep van
marcar els gols. 
Rafel Navarro, tècnic gandesà, comenta-

va que “partit amb poca història i és que
ben aviat vam encarrillar-lo amb el gol de
Dilla als 8 minuts i el de Cristian als 15.
Abans del descans, Dila, va marcar el tercer
gol (el defensa va desviar la pilota quan ja
estava gairebé dins). A la represa, ells van
baixar molt i nosaltres, tot i que estem ara
en una situació còmoda, ho estem parlant
de ser competitius fins el final i la veritat és
que l’equip ho està sent. Vam tenir altres ocasions fent els altres gols i tancant Dilla la goleja-
da”. Tres juvenils van jugar, dos d’ells van debutar. “També és una bona notícia que gent de
la casa pugui tenir minuts amb el primer equip”, deia Rafel. El porter Miki, per la seua part,
fou titular per primer cop. Va coincidir que va jugar amb el seu germà, Pau, que és juvenil i
que debutava amb el primer equip. 

Golejada del Gandesa amb un ‘pòquer’ del seu
pichichi: Dilla

8-0 AL SALOU

L’Amposta va guanyar el Catllar (2-0) i és tercer. La tercera victòria segui-
da fa que arribi amb opcions al derbi a Tortosa, on només li val la victòria per
mantenir-les. Pau Valmaña, a poc del descans, i Arnau, a l’inici de la represa,
van decidir un partit poc brillant però disputat amb molta serietat defensiva
pels ampostins. L’equip de la capital del Montsià només ha perdut un partit
en el que portem de lliga. Una dada a considerar. Tot i que n’ha empatat 12.
Albert Company, tècnic de l’Amposta, manifestava que “partit que, a priori,
per la distància de punts podia semblar assequible però que es podia compli-
car si existia un acomodament. Però vam parlar-ho i el cert és que l’equip, a
més de dominar, va jugar amb molta serietat defensiva. Les dificultats van es-
tar per crear ocasions, malgrat tenir-ne, perquè el rival acumulava molts ju-
gadors prop de la seua àrea. Va ser important el gol de Valmaña i també el
2-0, a l’inici de la represa, en una contra ben definida per Arnau. Amb el 2-
0, ja vam tenir menys oposició i vam crear més opcions. Victòria important i,
malgrat l’obligació a guanyar i el que això comporta, l’equip està responent
amb maduresa i estic molt satisfet per com afronta els partits”.  

L’Amposta s’ho jugarà tot al derbi

TRIOMF CONTRA EL CATLLAR (2-0) I DIUMENGE VISITA EL TORTOSA

l Cata va guanyar a Roquetes (1-2). Derbi marcat per la pluja, a la primera meitat. El Catalònia va agafar el
domini a l'inici del duel. També fou perquè el Roquetenc va cedir-li. Els de Nando, amb intensitat, es van im-
posar en la primera mitja hora, fent Jordi Tomàs el 0-1. En el darrer quart del primer temps, el partit ja va
estar més equilibrat. A la represa, aviat, el visitant Sergi va fer el 0-2 en una gran acció, ajudat de la mà tal
com es veu a la imatge de Canal TE. Amb el 0-2, el Catalònia va replegar-se perquè el Roquetenc va apre-
tar, tenint dues opcions per entrar al partit, la més clara de Camarero. A partir del minut 20 de la represa, el
derbi es va trencar i el Cata, amb espais, va poder sentenciar. Va perdonar i va poder pagar-ho car quan a
darrera hora el local Julve va establir l'1-2. Va acabar patint el Cata que, no obstant, va conservar una victò-
ria que li permet recuperar la segona plaça. El Roquetenc, de sis partits seguits a casa, n'ha perdut quatre i
només n'ha guanyat un. Segueix en la zona còmode de la taula.

El Cata va guanyar a Roquetes (1-2). Derbi marcat per la pluja, a la primera meitat. El Catalònia va agafar el domini a l'inici del duel. També fou perquè el Roquetenc va ce-
dir-li. Els de Nando, amb intensitat, es van imposar en la primera mitja hora, fent Jordi Tomàs el 0-1. En el darrer quart del primer temps, el partit ja va estar més equilibrat.
A la represa, aviat, el visitant Sergi va fer el 0-2 en una gran acció, ajudat de la mà tal com es veu a la imatge de Canal TE. Amb el 0-2, el Catalònia va replegar-se perquè
el Roquetenc va apretar, tenint dues opcions per entrar al partit, la més clara de Camarero. A partir del minut 20 de la represa, el derbi es va trencar i el Cata, amb espais,
va poder sentenciar. Va perdonar i va poder pagar-ho car quan a darrera hora el local Julve va establir l'1-2. Va acabar patint el Cata que, no obstant, va conservar una victò-
ria que li permet recuperar la segona plaça. El Roquetenc, de sis partits seguits a casa, n'ha perdut quatre i només n'ha guanyat un. Segueix en la zona còmode de la tau-
la.

L'Ampolla cedeix un empat 
en temps afegit (3-3)

El Catalònia
recupera la

segona
plaça

3A CATALANA. AL CAMP DEL PINELL. ELS AMPOLLEROS CAUEN ARA A LA CINQUENA PLAÇA

L’Ulldecona, que fa 10 jonades que no perd, va empa-
tar, a casa, amb el Roda de Berà (0-0). Un punt que li fa
estar més prop de la permanència, allunyant-se de les pla-
ces que poden ser compromeses si hi ha compensacions.
Va ser un partit molt travat, amb poques ocasions. Segons
Teixidó, “vam fer el partit més fluix des que estem a l’e-
quip. No vam crear ocasions. El Roda, que em va semblar
un bon equip, ben armat defensivament i que no entenc
com està en la posició actual, tampoc va crear-ne. Per
tant, partit d’empat que, baix el meu punt de vista, va ser
just”. El tècnic afegia que “era un partit en el que no vam
poder guanyar. No vam estar bé per fer-ho, davant d’un
bon equip que es va defensar bé. La dita diu que si no
pots guanyar, com a mínim empata. I així va ser, sumant
un punt que és positiu, conscients de que encara hem
d’apuntalar la permanència”. 

Ulldecona i Roda Berà 
empaten sense gols

ELS FALDUTS, 10 JORNADES SENSE PERDRE

El Batea va empatar a Torredembarra (1-1). Un
empat positiu però que sap a poc si considerem
que el conjunt torrenc va empatar en temps afe-
git. Pau Castillo havia fet el 0-1. El Batea tenia la
baixa del porter Raül, per motius laborals, afe-
gint-se a les que ja disposava. Segons Sergi Na-
varro, tècnic del Batea, “l’equip va jugar ben
col.locat, amb dues línies de 4 per tancar el joc
interior del rival. I va fer-ho bé, tenint, a més, el
domini en diverses fases del partit i creant diver-
ses ocasions que va evitar el seu porter. En un
córner, ja a la represa, Pau va fer el 0-1 que era
just perquè estàvem jugant força bé. La llàstima
fou que en temps afegit va arribar l’empat. Fou
injust. Tal com va anar, mereixiem guanyar. No
vam sumar un punt, en vam perdre dos”.

Un punt que sap a poc al
Batea, a Torredembarra

EMPAT LOCAL A DARRERA HORA

3A CATALANA. EN GUANYAR A ROQUETES (1-2). 4 EQUIPS SEPARATS DE DOS PUNTS EN LA LLUITA PER LA SEGONA PLAÇA

I si el Tortosa no puja?
Que curiós és el futbol. E l Tortosa és l'equip amb més punts dels sis grups
de la segona catalana i després de la derrota al camp del Camarles s'ha
complicat. I això que l'equip de Xavi Cid no estava fi en els últims partits,
però li té presa la mesura al Tortoda. Al líder li queden 4 finals: Amposta,
Segur, Gandesa i Valls. Atenció al Tortosa que si perd contra l'Amposta pot
entrar en una crisi al pitjor moment. I en la darrera jornada, ha d’anar al
camp del Valls. El Tortosa ascendirà però i si no ho fas seria una hecatom-
be, el president i l'entrenador no seguirien. ¿Nova revolució? 
D’altra banda, gran Gandesa que fa quatre jornades li va marcar 7 dianes
al Vendrell i en aquesta 8 al Salou. Les opcions de l’Amposta i Cambrils
passen per la propera jornada. Els descensos estan calents: la cava s’ha sal-
vat, l’Ulldecona gairebé també mentre que el Batea té un calendari com-
plicat: Hospitalet, Camarles, Amposta i Gandesa. Ull amb els descensos de
1a catalana: el Vila-seca es complica, i per això poden haver-hi fins a 6
descensos a Segona, sinó ascendeix el que promociona.

JOAQUIN CELMA

El porter Miki  i el seu germà Pau, que debutava.
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El líder la Sénia va guanyar 2-4 al camp del cuer, el J. i Maria. Ito Galve, del J i Maria: “gran
partit, amb ocasions pels dos equips i en el que la diferència fou la definició i la pegada. Or-
gullosos de l’equip, va plantar cara. Però, a més d’un penal fallat, potser pocs equips al líder li
han creat les ocasions que van fer-li nosaltres”. Serrano, tècnic de la Sénia: “vam sortir amb
molta intensitat, sense confiar-nos de la classificació d’uns i altres. El J. i Maria ens pressiona-
va però vam estar bé, amb bona circulació de la pilota. Callarisa, després d’una gran jugada,
va marcar el 0-1. Però ells insistien, i una pèrdua de pilota nostra va suposar l’empat. Amb l’1-
1, vam tenir l’encert de fer dos gols seguits que van impedir que ells puguessin reaccionar més
encara. Van ser dos grans gols, de Marc i de Gerard, que ens van anar força bé perquè ells ens
podien complicar el partit”. A la represa, segons Serrano, “vam seguir i aviat Gerard va acon-
seguir l’1-4 que ja va decidir. Vam baixar el ritme mentre que ells no van defallir i van tenir al-
tres opcions, marcant el 2-4 i fallant un penal que el va aturar Kevin. Va ser clau perquè s’ha-
gués pogut ajustar el marcador”. La Sénia, més a prop del títol.

La Sénia fa un altre pas per ser campió

3A CATALANA. AVUI REBRÀ L’ALDEANA (21H). HA FET 100 GOLS

El Vilalba va empatar amb el Perelló i haurà
de seguir lluitant per la permanència (1-1). Se-
gons Cotaina, del Vilalba, “partit igualat, pot-
ser amb alguna ocasió més nostra. John va fer
l’1-0 i el Perelló, un molt bon equip, va empa-
tar amb gol de Cuenca. A la represa, va seguir
la igualtat. Penso que nosaltres vam estar una
mica millor. Però, tot i que vam tenir alguna
opció més, el resultat és just perquè ells també
van fer mèrits”. Molinos, del Perelló: “partit
molt igualat amb poques ocasions i en el que
l’empat va ser just. Seguirem sent competitius,
mantenint la intensitat fins el final”.

Vilalba i Perelló empaten

LA PERMANÈNCIA S’HA DE CONFIRMAR

Des de l’Ametlla: “vam fer el millor partit de
la lliga i mereixiem la victòria. Alejandro va
marcar l’1-0 a la represa. I ells empataven en
temps afegit, amb un gran llançament de fal-
ta”. José F. Mora, de l’Alcanar, deia que “l’A-
metlla, molt més necessitada, va sortir amb
molta intensitat i es va imposar a la primera
meitat. A la represa, el partit el vam controlar
millor i Sergio va poder fer el 0-1. Però en una
contra ben portada, Alejandro va marcar l’1-0.
Quan ja s’arribava al final una falta treta per
Genís va suposar l’1-1. Gran gol”. L’Alcanar va
tenir més baixes per lesió (Vates, Ion...).  

“La Cala mereixia més”

L’ALCANAR EMPATA AL MINUT 92

El R. Bítem, amb 7 victòries seguides, segueix en la lluita per
la segona plaça. Albert i Emili, a la primera part, i Robert,
avançada la represa, van marcar. Parra, tècnic del R. Bítem,
deia que “el S. Bàrbara, en els primers 10 minuts, hagués po-
gut decidir, amb dos pals. Després, amb els minuts, vam aga-
far el control i amb els gols vam poder guanyar. Penso també
que la lesió de Baiges va minvar a un S. Bàrbara que va co-
mençar millor que nosaltres”. Cantó, del S. Bàrbara, deia que
“vam començar molt bé, fent 2 pals. Però la lesió de Marc i els
posterior gols de R. Bítem van decidir. A la represa, vam inten-
tar-ho però no vam arribar amb claredat i el R. Bítem, a la con-
tra, va sentenciar amb el tercer gol”. El davanter del Santa,
Marc Baiges, es va trencar els lligaments creuats.

El R. Bítem no perdona

VA VÈNCER 3-0 AL S. BÀRBARA

En una tarde d’emocions pel record a Josep Gonzalez i a l’es-
posa del president local Antonio Avila, l’Olimpic va guanyar el
Sant Jaume (3-1). Paco Muñoz, tècnic morenc: “a la primera mei-
tat vam estar força bé i vam fer els tres gols i vam tenir altres op-
cions, davant d’un Sant Jaume minvat per les baixes. A la repre-
sa, vam acomodar-nos i vam baixar molt, no vam estar a l’altura
de la primera”. Anton Flores, del Sant Jaume: “a la primera mei-
tat no vam estar del tot ben posats, i vam pagar cares les errades
que vam cometre amb pèrdues de pilota. Ens van fer tres gols. A
la represa, vam reaccionar i l’equip va estar millor, com en gaire-
bé tota la temporada. Vam millorar. Vam fer el gol, tenint altres
opcions. Content per la represa”. El S.Jaume tenia nombroses
baixes. Un cadet de primer any, Carles Pérez, va debutar. 

L’Olímpic guanya el S. Jaume

ELS D’ANTON S’HAN ACOMODAT (2 DE 18)

El Corbera va fer un gran pas per la permanència. Va ob-
tenir una victòria amb doble valor contra un rival directe, el
Flix, i s’allunya de les places de descens. Està a 9 punts del
seu proper rival, el Godall, i en queden 12 en joc. Per tant,
salvació virtual de l’equip terraltí en una temporada amb
adversitats, amb molts partits sense porter.   
Rius, tècnic del Flix: “a la primera meitat no vam estar

malament però vam pagar cars els errors. No obstant, vam
reaccionar empatant en dues ocasions. Vam parlar-ho al
descans i a la represa vam estar força bé. Molt bona sego-
na meitat. I Magí va marcar el 2-3. Però ja al final, arran
d’una falta, el Corbera ens va empatar. Vam traure de cen-
tre, pèrdua de pilota i ens van fer el 4-3. Va ser un cop molt
dur. No obstant, intentarem refer-nos”.

Victòria agònica del Corbera

EL FLIX GUANYAVA 2-3 AL MINUT 86

Diumege, l’estadi de la Unió, va viure un gran ambient
amb la presentació de l’himne del club i l’album de cromos.
Per tot plegat, ambient festiu. El primer equip, a més, va
guanyar el Godall i continua amb possibilitats d’ascens. Va
vèncer 4-1. Segons Bartolo, tècnic de l’Aldeana, “a la prime-
ra meitat no vam estar bé i el Godall, més posat, va dominar
tot i que sense crear ocasions clares. Però en dues jugades
puntuals ens vam posar amb el 2-0. Fórem efectius. El 2-0
era massa premi tal com havia anat. Didac, d’un tret des de
fora de l’àrea, i Àlex van marcar. Va ser clau que al 43 Auré
va aturar un penal. Molt important perquè amb el 2-0 a la
represa vam jugar millor, tenint més la pilota i reaccionant
quan ens van fer el 2-1. Acte seguit un gran gol d’Àlex va
ser el 3-1 i al final, en una contra, vam marcar el 4-1”. L’Al-
deana segueix en la lluita. Avui visita el líder la Sénia. Per la
seua part, Joan Subirats, tècnic del Godall: “partit marcat pel
vent, però al primer temps, quan el teníem en contra, va ser
quan vam estar millor, dominant. Però en dues jugades, ells
es van posar 2-0 mentre que nosaltres vam fallar un penal.
Vam marcar a la represa el 2-1, però poc després ens van fer
el 3-1. Ells van tenir més encert. El 4-1 va ser massa inflat”. 

L’Aldeana no perd pistonada

ES PRESENTA L’HIMNE I L’ALBUM DE CROMOS

El Móra la Nova, en guan-
yar dissabte al Xerta (5-0), va
consumar l'ascens a Tercera
catalana, retornant a la cate-
goria que va perdre fa un any
per compensació. Gran tem-
porada dels de Lizaso que en-
cara no han perdut i que te-
nen un partit per recuperar,
avui a Tivenys (19.30h). Cas
de guanyar els dos partits del
cap de setmana (a Tivenys i a
Bot) poden ser campions.
Contra el Xerta, els morano-
vencs van decidir a la segona
meitat. A la primera, el Xerta,
que es va desplaçar amb on-
ze justos, va estar molt ben
posat dificultant el joc dels lo-
cals. A la represa, a partir del

2-0, el líder va sentenciar.
Yassine, Rafik (2), Edu i Genís
van marcar. En acabar el par-
tit, lògiques celebracions al
camp i al vestidor. Els atlètics
són el primer equip ebrenc en
assolir un ascens. Lizaso, el
tècnic, valorava el treball de
tots els jugadors i el suport de
l’afició i també de la directiva:
“tot i el descens de la tempo-
rada passada, no ha hagut
cap retret i he d’agrair que es
va seguir confiant amb mi”.
Per la seua part, el president
Marc Parra estava satisfet en
considerar que dissabte “va
ser el millor dia des que sóc
president. No ha estat gens
fàcil i el que s’ha fet, consu-

mant l’ascens a manca de
cinc partits, ha estat molt im-
portant en un grup que en-
guany és força competitiu”.
Cal valorar l’esforç del Xerta,

mancat d’efectius, però que
va ser competitiu i va des-
plaçar-se perquè el partit es
pugués disputar (més infor-
mació a la plana següent).

El Móra la Nova consuma l’ascens a Tercera
4A CATALANA 

La Sénia, prop de ser campió

La Sénia potser campió en la propera jornada si guanya l’Aldeana i perd el Catalònia contra el Flix. La Sénia segueix sent el millor equip ebrenc en aquesta segona volta. El
que són les casualitats del futbol, la temporada passada el Batea va ser campió al camp de la Sénia. 
Final de lliga i els 5 magnífics que encapçalen la taula i que cap va perdre. Quatre van guanyar però un va empatar: l’Ampolla a Pinell. I ara ja no depèn d’ell amb la qual
cosa fins i tot guanyant els 4 partits que li queden, podria no ocupar la segona plaça, si el Catalònia no falla. Li queden Ametlla, Olímpic, R-Bítem i Sant Jaume, mentre
que els partits dels altres tres candidats per a la promoció són: Catalònia (Flix, Godall, la Sénia i Perelló); Aldeana (la Sénia, Perelló, Vilalba i Jesus i Maria) i, per últim, R.
Bítem (S. Jaume, Alcanar, Ampolla i Roquetenc). Tots els partits dels aspirants a la promoció semblen assequibles però com algú no tingui el seu dia i el rival, en canvi, esti-
gui encertats es poden acabar les opcions en un partit trampa. Mala sort una jornada més del Flix que està de pega, mancant 7 minuts guanyava 2-3 i va perdre a Corbera.
Crec que al final només hi hauran dos descensos. Per tant, molt encara per decidir. Gran exemple el d'Antón, tècnic del Sant Jaume. Fa poques jornades va debutar Àlex
Pepiol i aquesta va fer-ho un cadet de primer any, Carlos Pérez. Vaig a fer una aposta arriscada per a la propera jornada: la Sénia-Aldeana empat i el Flix guanyarà el Jesús
Catalònia.

L’opinió de Joaquin Celma

El Móra la Nova va celebrar l’ascens, dissabte. 
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Una altra
victoria de
les noies de
Noel Uriarte
a la Copa
C a t a l a n a
que les con-
tinua man-
tenint com a
liders imba-
tudes del
grup A.
Van guanyar a l’H Ribes per 31-21. Al començar el partit
van desplegar una pancarta donant ànims a la capitana
Gemma Gálvez que avui divendres passarà pel quirofan per
operar-se del trencament de lligaments creuats.

Suport a Gemma
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. JUVENILCLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (65-76)

Comiat a la temporada

Tancament de temporada per a Les Vinyes del Convent CB Cantaires amb un rendiment
competitiu per damunt de les previsions, en una lliga complicada, plena de talents i equips
amb molta experiència en la seva trajectòria. El partit de diumenge va suposar el comiat
d’una afició fidel. El partit contra l’Alpicat acabaria amb una derrota (65-76).

REM

4A CATALANA 

Aquest passat cap de setmana  29 i 30 d´abril s´ha
celebrat a Banyoles el XIIIé open internacional de
Catalunya, XII trofeu Pedro Abreu i XII ciutat de
Banyoles, hi ha participat 436 remers de 16 clubs de l´estat espanyol i Portugal. Per primera
vegada en la història el bot 4x femení del CN Amposta, format per Aida Bonfill, Victoria Cid,
Iris Castell i Nuria Puig (a la imatge), va guanyar la seva prova, assolint el XIII Trofeu Pedro
Abreu. En quan al Trofeu Ciutat de Banyoles, el CN Amposta va quedar en quarta posició da-
rrera del CN Sevilla que va guanyar el trofeu, CN Banyoles i RC Labradores. El club de Rem
Tortosa va quedar amb 5ena posició; destacant la 1era posició de   Paula Cid i Anna Kayser
amb 2-JF, la 3era   de   Clara Andreu i Andrea Gisbert    2-CF, 2ona d’Andrea Gisbert, Clara
Andreu, Cinta Fernández i Núria Letang amb 4xCF, i    també la tercera de  Paula Cid i An-
drea Gisbert amb 2xCF, i de Roger Folque, Ismael Rifi, Luís Blasco i Ruben Garcia  amb  4xSM.

XII Open
Internacional 

HANDBOL

Infantil femení: S Quirze B- CET, 22-32. Primera victòria de
la segona fase, en el segon partit de la lligueta. La imatge
del partit recordava a qualsevol de la fase regular on, l’e-
quip tortosí, es va mostrar superior a quasi tots els rivals.
Mencionar també que l’expedició tortosina, després de
jugar a Sant Quirze al matí, va gaudir d’un vespre d’hand-
bol espectacular, visitant el Palau Blaugrana per poder
seguir en directe el partit de quarts de final de Champions
League entre el Barça i el Kiel.
Infantil masculí: CET-Cambrils 14-13. Els infantils comen-
cen la copa federació amb una victòria contra un Cambrils
que no els ho va posar gens fàcil. Cadet masculí: Terrassa-
CET 28-31. Molt bon partit del cadet en un partit igualat
que no es va resoldre fins als últims 10 minuts. Sènior mas-
culí A: Ègara-CET 35-25. 

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí, havia de rebre a GET Blume. Aquest
partit ha estat canviat i es jugarà avui divendres a
Roquetes. Per altra banda, el sènior masculí de segona
catalana, va desplaçar-se al camp de l'Ametlla del Vallés.
3-2 amb parcials (25-23, 20-25, 25-17, 22-25 i 15-11).
El sènior femení, va rebre al C.V. Mataró. Aquestes, tal i
com s'esperaven, van poder superar a l'equip darrer a la
classificació i es van imposar per un contundent 3-0 amb
parcials (25-19, 25-21 i 25-14). Per últim, el cadet feme-
ní va desplaçar-se al camp del Vallbona Granollers.
Aquestes van guanyar l'encontre per 0-3 amb parcials
(20-25, 25-27 i 20-25).

Lluís Zaragoza entrenarà el Tivenys per darrer cop diumenge. El
tècnic inicia una nova etapa a LAMA football academy, una acadè-
mia de futbol base establerta a diverses ciutats de la Xina. El Tivenys
rebrà avui el líder Móra la Nova, en partit de recuperació, i diumen-
ge al segon classificat. Diumenge va guanyar a Deltebre (1-3). Ma-
rio, tècnic del Deltebre, deia que “partit marcat pel vent i també pel
gol rebut al primer minut. Vam reaccionar tenint dos o tres ocasions
per empatar. No vam marcar i ells van fer el 0-2 al 44. A la represa,
Enric va aconseguir l’1-2 i vam poder empatar. Però va ser el Tivenys
qui va sentenciar en temps afegit”. Segons David Montardit, dele-
gat del Tivenys, “Adrià va marcar el 0-1 al primer minut i, en gene-
ral, vam fer una bona primera meitat. I abans del descans, Sanz, a la
sortida d’un córner, va fer el 0-2. El Deltebre només va tenir una
ocasió clara a la primera meitat. A la represa, el Deltebre, tot i no-

més disposar d’11 efectius, va apretar i ens va fer l’1-2 i va pressio-
nar fins que Adrià al minut 91 va decidir amb l’1-3”. En la lluita per
la tercera plaça, el Masdenverge va golejar el Batea (2-8) i l’Ampos-
ta va guanyar a Ginestar (2-3). Segons Poley, del Ginestar, “després
d’una primera meitat oberta, a la represa vam remuntar amb el 2-1
i vam poder matar el partit. Però arran d’un penal ens van empatar.
Va poder passar de tot fins que Òscar va decidir en una contra. Pen-
so que el més just hagués estat un empat. Molt content de l’acti-
tud”. Cristian, de l’Amposta: “va ser important reaccionar una ve-
gada ens van remuntar a la represa. Amb el penal vam fer el 2-2.
Vam insistir i Òscar va establir el 2-3, havent de patir fins el final.
Victòria molt treballada”. De la resta de la jornada, destacar la gole-
jada de la Fatarella per 10-1 contra l’Ametlla. Dimecres, en partit de
recuperació, el Catalònia va superar la Fatarella per 4-2.

Lluís Zaragoza marxa a la Xina

CICLISME. DIUMENGE

PREFERENT FEMENINA. 
CRIDA A L’AFICIÓ: ‘TOTS A L’ESTADI’

El Tortosa Ebre va guanyar al camp del Sant Ga-
briel (0-2) amb gols d’Alba i Laia Sedó. La victòria
va ser un pas de gegant per la permanència, unida
a la derrota de la Roca al camp del cuer, el Camp
Clar. Per aquest motiu, demà dissabte (19h), el Tor-
tosa Ebre pot certificar la permanència. Depèn d’ell
mateix i un triomf demà contra el Sant Andreu seria
definitiu. Per això, la junta directiva ha fet una crida
a l’afició perquè pugui assistir a l’estadi Josep Otero
per animar l’equip en un partit tant important.

El Tortosa Ebre pot consumar la
salvació demà dissabte (19h)

L'inici de la segona volta de la fase d'ascens
continua oberta tot i que quatre equips són clars
favorits per entrar al TOP-4: Perelló, Palautorde-
ra, Les Franqueses i Tortosa. Les perellonenques
en tenen prou en empatar a Igualada, en la pro-
pera jornada, diumenge a les 13h, per estar clas-
sificades. D’altra banda, l’equip va anar dissabte
passat a veure el partit Barça-Kiel de la Cham-
pions. 

L’Handbol Club Perelló, prop del TOP-4

El sènior juga avui

EN UN MINUT

*DES D’AVUI I FINS
DIUMENGE tindrà lloc
una nova edició de l’Ultra
Trail Estels del Sud, la cur-
sa que travessa els Ports.
Arnes, Beseit, Caro, Font
Ferrera i Paüls són els re-
fugis previstos per aques-
ta edició. 

* CURSA D’ULLDECO-
NA: Ricardo Durà (CA
Castalla) i Pilar Rus es van
imposar en la prova pun-
tuable per a la Running
Sèries Terres de l’Ebre.
Van participar 150 atle-
tes. 

*600 CORREDORS
participen en la cursa i
caminada Ciutat de Tor-
tosa. Yassine Ouhadi de
Tortosa en categoria
masculina amb un temps
de 17′ 14″ i Sandra Vi-
diella de Benifallet amb
23′ 10″ van ser els guan-
yadors absoluts de la cur-
sa, que també va premiar
al corredor més veterà,
Isabel Caballé Tomàs de
86 anys i a l'inscrit més
jove, un nadó de poc més
d'un mes d'edat, Bertha
Margalef Panisello.
El lliurament de premis

va estar presidit per Joa-
quin del Pino, regidor
d'esports de Tortosa, En-
ric Adell, president del
Consell Esportiu Baix
Ebre, Cinta Espuny, re-
presentant territorial de
l'Esport de la Generalitat i
Joan Carles Galve, presi-
dent de l'ATE. Abans d'i-
niciar-se la cursa les inte-
grants de l'Escola
Municipal de Gimnàstica
Rítmica de Tortosa van
fer una exhibició de zum-
ba, kick-power i rítmica.

(Notícies de  Canal Terres

de l’Ebre/ ebredigital.cat)
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte   

Catalònia-Ginestar (16.30h)

Camarles-Batea (16.30h)

Masdenv.-Deltebre (16.45h)

Ebre E-Fatarella (17h)

Ametlla-Ascó (17h)

Amposta-Benissanet (18h)

diumenge 

Xerta-Alcanar (16.45h)

Tivenys-Arnes (17.15h)

Bot-M Nova (17.30h)

RESULTATS
30a jornada 4a catalana

Benissanet-Camarles 1-0

M Nova-Xerta 5-0

Ginestar-Amposta 2-3

Batea-Masdenverge 2-8

Alcanar-Ebre E 3-1

Fatarella-Ametlla             10-1

Ascó-Catalònia 4-2

Deltebre-Tivenys 1-3

Arnes-Bot 6-2

Rec. Catalònia-Fatarella     4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 90 21 77

2. Arnes 98 34 71

3. Masdenverge 92 40 63

4. Amposta 78 36 63

5. Catalònia 64 50 50

6. Ginestar 66 51 49

7. Deltebre 62 51 46

8. Ebre Escola 49 57 41

9. Ascó 70 67 40

10. Tivenys 55 69 38

11. Xerta 50 65 37

12. Fatarella 58 67 34

13. Batea 54 76 34

14. Bot 56 86 34

15. Camarles 53 84 29

16. Benissanet 38 78 27

17. Ametlla 29 80 22

18. Alcanar 31 81 14

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa E-S Andreu 

dissabte (19h)

Guineueta-C Clar

AEM-F At Vilafranca

Cerdanyola-Pontenc

S Pere-Fontsanta

La Roca-At Prat

Pardinyes-S Gabriel

Porqueres-Molins

RESULTATS

28a jornada

AEM-Pardinyes 0-3

At. Prat-F Vilafranca        3-0

SAndreu-Cerdanyola 0-2 

S.Gabriel-TortosaE 0-2

Fontsanta-Guineueta 5-3

Molins-S Pere 1-6

C Clar-La Roca 4-1

Pontenc-Porqueres              0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Pardinyes 107 30 72

2. Fontsanta 81 39 62

3. Cerdanyola 61 26 61

4. S Pere 76 39 55

5. S Andreu 59 44 49

6. F At Vilafranca 53 36 45

7. Porqueres 55 48 43

8. At Prat 49 45 42

9. Pontenc 56 71 39

10. AEM 46 50 35

11. S Gabriel 51 43 35

12. Molins 46 63 31

13. Tortosa E 34 62 24

14. La Roca 28 60 20

15. Guineueta 38 95 16

16. C Clar 42 131 6

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS

22a jornada

Ginestar-Ulldecona 0-8

S Jaume-Olimpic sus

Gandesa-Aldeana 1-4

S Bàrbara-J i Maria 4-3

Arnes-Alcanar 0-5

Tortosa E-R Bítem 6-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 133 23 61

2. Aldeana 106 27 57

3. Ulldecona 83 47 45

4. Olimpic 81 59 41

5. S Bàrbara 57 44 35

6. S Jaume 70 71 30

7. Gandesa 61 66 28

8. J i Maria 58 74 27

9. Tortosa E 38 79 22

10. Ginestar 38 83 20

11. R Bítem 39 116 13

12. Arnes 20 95 5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Tortosa descansa

Aldeana-Perelló

Ametlla-J i Maria

Catalònia-Amposta

Roquetenc-Alcanar

Canareu-Rapitenca

Vinaròs-S Jaume

RESULTATS

23a jornada

S Jaume, descansava

Alcanar-Perelló 9-0

Aldeana-Catalònia 4-1

J i Maria-Canareu 1-4

Amposta-Ametlla 3-0

Rapitenca-Vinaròs 4-3

Tortosa-Roquetenc 0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 64 22 52

2. Amposta 67 21 50

3. Roquetenc 64 26 49

4. Vinaròs 61 31 45

5. Aldeana 53 28 38

6. Rapitenca 57 35 37

7. Tortosa 74 57 34

8. Ametlla 38 38 25

9. Canareu 42 64 20

10. J i Maria 33 67 14

11. Perelló 29 85 13

12. Catalònia 29 63 12

13. S Jaume 18 92 4

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
divendres 

la Sénia-Aldeana (21 h)
dissabte

Flix-Catalònia (16.30h) a Móra
d’Ebre

Godall-Corbera (18.30h) a
Santa Bàrbara

Roquetenc-Pinell (18h)
diumenge 

S. Bàrbara-Vilalba (17.15h)
S Jaume-R Bítem (17.15h)
Perelló-J i Maria (17.45h)
Alcanar-Olimpic (19h)

RESULTATS

30a jornada, Tercera catalana  

Pinell-Ampolla 3-3

Ametlla-Alcanar 1-1

R Bítem-S Bàrbara 3-0

Roquetenc-Catalònia1-2

Aldeana-Godall 4-1

Olimpic-S Jaume 3-1

Vilalba-Perelló 1-1

J i Maria-La Sénia 2-4

Corbera-Flix 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 30 100 45 72

2. Catalònia 30 75 39 64

3. Aldeana 30 65 35 64

4. R Bítem 30 67 33 63

5. Ampolla 30 82 39 62

6. Alcanar 30 58 51 48

7. Perelló 30 42 41 46

8. Olimpic 30 56 62 42

9. Roquetenc 30 49 60 38

10. S Jaume 30 53 83 37

11. Pinell 30 57 58 36

12. S Bàrbara 30 50 53 36

13. Corbera 30 50 70 34

14. Ametlla 30 43 57 29

15. Vilalba 30 45 66 27

16. Godall 30 43 74 25

17. Flix 30 37 66 23

18. J i Maria 30 39 77 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Reddis-Valls (16h)
Cambrils U-Camarles (17.45h)

Vendrell-Ulldecona (18h)
diumenge 

Catllar-Gandesa (12h)
Salou-Segur (16.30h)

Batea-Hospitalet (17.15h)
Roda Berà-Riera (18h)

la Cava-Torredembarra (18h)
Tortosa-Amposta (19h)

RESULTATS

30a jornada, Segona catalana

Torredembarra-Batea 1-1

Segur-Reddis 0-5

Riera-la Cava 0-2

Valls-Vendrell 3-1

Ulldecona-R Berà 0-0

Hospitalet-Cambrils U 0-0

Amposta-Catllar 2-0

Gandesa-Salou 8-0

Camarles-Tortosa 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 30 70 24 71

2. Valls 30 63 31 67

3. Amposta 30 53 19 63

4. Cambrils U 30 57 25 61

5. Camarles 30 59 29 57

6. Gandesa 30 55 26 53

7. Reddis 30 61 60 42

8. la Cava 30 40 50 40

9. Ulldecona 30 40 48 38

10. Vendrell 30 39 47 36

11. Hospitalet 30 49 52 36

12. Batea 30 55 67 34

13. Roda Berà 30 42 37 31

14. Segur 30 42 66 30

15. Torredembarra 30 34 56 29

16. Catllar 30 33 70 19

17. Riera 30 29 76 18

18. Salou 30 25 63 17

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va perdre a casa i
les poques opcions que

li quedaven es van esvair
a manca de dues

jornades.

PRÒXIMA JORNADA
Sabadell-Santfeliuenc
Vilafranca-Manlleu
Granollers-Vilassar
S Andreu-Figueres

Muntanyesa-Cerdanyola
Olot-Castelldefels

Peralada-Ascó (diu 17h)
Jonquera-Júpiter
Palamós-Europa

Terrassa-P. Mafumet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 36 23 8 5 65 34 77
2. Peralada 36 22 5 9 61 26 71
3. Terrassa 36 18 8 10 46 26 62
4. Vilafranca 36 17 10 9 58 36 61
5. S Andreu 36 16 12 8 50 37 60
6. Ascó 36 14 12 10 43 34 54
7. P Mafumet 36 11 18 7 41 35 51
8. Palamós 36 13 9 14 48 53 48
9. Granollers 36 13 8 15 45 50 47
10. Figueres 36 11 14 11 37 39 47
11. Cerdanyola 36 11 12 13 43 48 45
12. Vilassar 36 11 11 14 35 43 44
13. Europa 36 10 13 13 24 32 43
14. Santfeliuenc 36 10 12 14 38 43 42
15. Muntanyesa 36 10 9 17 31 45 39
16. Castelldefels 36 10 9 17 31 46 39
17. Jonquera 36 9 11 16 18 29 38
18. Manlleu 36 7 16 13 37 54 37
19. Júpiter 36 7 13 16 31 48 34
20. Sabadell 36 7 10 19 34 58 31

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Morell-Reus (17h)

Alpicat-Igualada (17h)

diumenge 

V Alegre-Lleida (12h)

Viladecans-Santboià (17h)

Balaguer-Vilanova (17h)

S Ildefons-Almacelles (17h)

Suburense-Vilaseca (17h)

Rubí-Rapitenca (17h)

RESULTATS

30a jornada, Primera catalana

Almacelles-V Alegre 2-4

Santboià-S Cristobal 2-0

Rapitenca-Viladecans 0-4

Lleida-Morell 4-0

Vilanova-S Ildefons 1-1

Reus-Alpicat 5-0

Igualada-Suburense 6-2

Vilaseca-Rubí 1-2

Primera catalana

Una acció del partit de l’Ascó, de diumenge passat. 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 29 58 27 61

2. Reus 28 57 34 56

3. S Cristobal 29 44 32 52

4. Balaguer 28 57 31 51

5. Almacelles 28 61 34 49

6. Lleida 28 42 31 45

7. S Ildefons 28 44 34 44

8. V Alegre 28 45 37 43

9. Viladecans 29 34 27 41

10. Igualada 28 48 48 41

11. Rapitenca 28 34 37 38

12. Vilanova 29 34 54 32

13. Alpicat 28 36 55 31

14. Vilaseca 28 34 48 30

15. Suburense 28 32 52 23

16. Rubí 28 28 51 20

17. Morell 28 10 66 5

Tercera divisió
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JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desas-
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aques-
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria

caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar Estupiñà
a la banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai sé sap si

podria ser-ho. 

Top Secret

GOLEJADORS

JUGADOR

Virgili (Tortosa)
Dilla (Gandesa)
Tini (Hospitalet)
Joel (Reddis) 
Caballos (Catllar)
Miguel (Batea)
Ferri (Valls)
Eric (Cambrils U)
Dani (Cambrils U)
Carles (Camarles)
Agustí (Batea)
Amado (Ulldecona)
Sergi José (Rap)
Samu (Cambrils U)
Ivan (Amposta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A 2A CATALANA
Nº

27
25
22 
22
16
16
15
14
13
13
12
11
10
10
10

GOLS JUGADOR

Callarisa (la Sénia)
Xescu (Godall)
Raül (Pinell)
Àlex Alegre (Alde)
Ramirez (Ampolla)
Marc Garcia (Alde)
Gallego (Ampolla)
Emili (R Bítem)
Zaragoza (la Sénia)
Cristian (Catalònia)
Sisco M (Vilalba)
Piñeiro (Ametlla)
Regolf (Ampolla)
Marc Alegre (Roqu.)
Roger (Corbera)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

34
23
23
20
19 
17
17 
17
16
15
14
14
13
13
13

GOLS JUGADOR

Raul (Arnes)
Pau (Masdenv.)
Sergi (Arnes)
Yassine (M Nova)
Òscar (Amposta)
Yassine (Camarles)
Joel Roig (Catal.)
J. Reverter (Catal.)
Vili (Bot)
Rafik (M Nova)
Adrià (Tivenys)
lucas (M Nova)
Àlex Bladé (Ginest)
Paquito (Ebre E)
Ricard Treig (Ascó)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

35
29 
22
20
20 
18 
18
17 
17
16
16
15
15
15
14

GOLS

Foto esquerra dalt: Staff tècnic de
l’Ametlla: Carracedo, Xavi i Rafel. Al
centre, Carles Pérez, cadet de primer

any que va debutar al primer equip del
Sant Jaume.  

A l’esquerra, baix, junta del Tortosa:
Arturo, Anna, Víctor Abella, Josep
Subirats i Albert Masià (no estan

Martin i Pere). Dalt a la dreta: Staff del
Gandesa: Rins, Llorenç, Rafel i Carlos.
Baix a la dreta: Fabregat, abraçat a un
jugador del Grijuelo després de vèncer
el líder Ràcing de Santander i confir-

mar la salvació a 2a. B. 

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIP DE LA SETMANA:  MÓRA LA NOVA 

Ascens a 3a catalana

*Camarles, Perelló, la Cava, Ulldecona, Godall, Batea i Corbera ja han aconseguit més
punts a la segona volta que a la primera.
*Rècord Guines de la Sénia, tercer equip més golejador de Catalunya fins a Tercera i el
pichichi Callarisa és el tercer golejador dels 17 grups de Tercera catalana dels 302 equips
i és l'únic dels deu primers que no ha marcat de penal.
*Chimeno va estar sol 15 jornades a la Cava i encara segueix sent el màxim golejador
d'aquest equip.
*Un lesionat més. La llista de la lliga ha estat llarga: Agus, Ferran Roig, Xixo, Àngel
Sánchez, Chimeno...dissabte es va lesionar Marc Baiges i en té per uns mesos, ànim Marc
i a tots els que estan lesionats.
*Pau Alegria i Mario Javaloyes, un dels dos podria entrenar la propera temporada al fut-
bol ebrenc.
*Un jugador de 20 anys va deixar un club d'aquestes comarques per no tenir minuts i al
seu lloc hi ha gent que té la meitat de qualitat i, a més, són de fora.
*De moment, no he vist ni un resultat estrany, ni un rumor de compra de partits, ni pri-
mes a tercers però encara falten 4 jornades.
*Molt complicat es presenta el futur del Gandesa si marxa el seu president, no hi ha ni
un candidat ni sembla que pugui haver-ne. Hi haurà culebró aquest estu. La meva opinió
és que hi haurà una gestora.
*Gran èxit de la Fatarella en el seu retorn al futbol. En alguns partits hi ha fins a 150 per-
sones al seu camp i una directiva Chapeu. Si aquests directius fossin al Barça segur que el
dèficit del club el deixarien a zero.
*Un club de Tercera catalana ho té clar per a la propera temporada: 9 baixes mínim: "al
que realment li agradi al futbol seguirà, i que el sol juga per diners tindrà les portes ober-
tes".

GERARD (la Sénia)

CARLES (Camarles)

DILLA (Gandesa)

AURÉ (Aldeana)

ABDUL (R. Bítem)

BORRULL (Batea)

MARIO (la Cava)

PAU VALMAÑA (Amposta)

BOYER (Ametlla)

JORDI TOMÀS (Catalònia)

CARLOS PÉREZ (S. Jaume)
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Gerard Estrella és el
cervell de l'equip
senienc, l'ànima, el
gran capità, el gran
passador, el gran
assistent de gols, en
moltes jornades el
50% són originats per
ell. És un jugador que
ha evolucionat de ser
un migcampista clàs-
sic a ser un mitja
punta amb arribada.
Només cal veure les
dades: la passada
temporada va marcar
16 gols i va ser el
màxim artiller i això
que va arribar a la jor-
nada 7. En aquesta,
tot i tenir Killers com
Callarisa i Joan
Zaragoza, ja és el ter-
cer golejador de l'e-
quip. Va començar a
la base de la Sénia, va
jugar al Nàstic cadet i
va tornar a la Sénia. Al
primer any de juvenil
ja va jugar al primer
equip, disputant 8
partits a Preferent. En
el seu segon any, 19
participacions i en el
seu últim any de juve-
nil va ser el jugador
més utilitzat del pri-
mer equip amb 30
partits. Després se'n
va anar a la Rapitenca
dues campanyes on
va aconseguir l'ascens
a 3a divisió; a
l’Amposta on va estar
6 temporades. Va tor-
nar a la Rapitenca una
campanya i a Tortosa
en va estar quatre, i
en fa dues que juga
de nou amb la Sénia.
Carismàtic per on
passa, amb caràcter
guanyador. Avui,
companys de Gerard
en els darrers anys
opinen sobre ell. 
Àlex Accensi, jugador
del R-Bítem: ”és un
jugador amb expe-

riència, amb gran
caràcter dins del
camp”. 
Marc Vernet, del Reus
B: “un boig del futbol
amb un cor enorme,
amb gran caràcter i
tècnicament molt ben
dotat. Em va ajudar
molt en el primer any
a l’Amposta”.
Xavi Cid, tècnic del
Camarles:“És un
guanyador nat, un
líder, ajuda als joves i
viu el futbol al 100%.
Jugador creatiu al mig
del camp però amb
gran arribada i que té
gol. Juga amb les dues
cames, ha evolucionat
a còpia de treball fent-
se un gran jugador de
les Terres de l'Ebre.
Pocs queden com ell”.
Subi, entrenador del
juvenil de la
Rapitenca: “molt
bona persona, quan
juga i entrena de
vegades se li’n va una
mica la pinça i mataria
algú...(jejeje) rèiem
bastant amb això;  és
molt humà i competi-
tiu al 100%”.
Àngel Sánchez, juga-
dor de la Cava: “tèc-
nicament molt bo
però destaca sobretot
per la seva lluita i
entrega al camp. Molt
dur no s'arruga en cap
jugada, ni davant de
ningú. Dins el vestuari
era dels que es feia
respectar, és molt
temperamental, però
quan el coneixies
comprovaves que és
una gran persona. A
més, et fa riure molt.
Els jòvens ens ho
passàvem molt bé
amb ell i sempre ens
donava suport”. 
Pau Valmaña, jugador
de l’Amposta:
“Jugador amb molt

de caràcter i molt
competitiu i tècnica-
ment molt bo, supe-
rior a la resta. Era molt
complicat prendre-li la
pilota”.
Raül Jiménez, porter
del Batea: “he tingut
la sort de jugar en tres
equips: Tortosa,
Amposta i Rapitenca i
quan ell va debutar
amb la Sénia, amb 17
anys, ens vam enfron-
tar en el derbi de
Preferent la Sénia-
Ulldecona i ell, sent un
nen, no s'arrugava ni
molt menys. Un tot
terreny, un tanc, amb
caràcter, qualitat,
força, lluita, lliurament
i sobretot més ous
que el toro
d'Osborne. Un crac,
també una mica
esventat pel seu
caràcter guanyador
però un 10 en tots els
sentits, gran futbolis-
ta, gran persona i
millor amic”.
Felipe, jugador de
l’Amposta: “Bon mig-
campista, amb bona
tècnica i molt treballa-

dor. La seva forma
d'entrenar cada sessió
ho deia tot. Jugador
que dóna equilibri a
un equip, amb molta
qualitat. Bon com-
pany, molt divertit”.
Josep Becerra, juga-
dor del Bayamon: “és
molt tècnic, bon com-
pany dins del vestidor,
competitiu i bromista.
També en ocasions
esbojarrat com si fos
un porter. Molt tem-
peramental”.
Chimeno, jugador de
l’Alcanar: “un jugador
lluitador amb molt de
caràcter al que en tots
els equips un míster el
vol per al seu equip.
Quan jo vaig jugar
amb ell a la Sénia,
Gerard va debutar  al
primer equip en un
partit, a la segona
meitat”.
Edu Albacar, jugador
de l’Elx: “va debutar
en el meu últim any a
la Sénia. Molt bones
condicions i molt
caràcter. Sent juvenil
ja el tenia, a més era
molt atrevit”.

Edén Esquerré: “juga-
dor amb molta
intel·ligència que de
vegades et podia sor-
prendre en accions
que era difícil inter-
pretar-les ja que ells
les veia tres segons
abans que tu mateix.
Jugador peculiar dins i
fora del camp, no
sabies mai per on
podia sortir. Un gran
company, un gran
amic”.
Josep Vilanova, juga-
dor del Camarles:
“jugador molt com-
plet amb molts recur-
dos tècnics i amb un
caràcter guanyador.
Bon company”.
Ruibal, jugador de
l’Ampolla: “com a
jugador és molt bo
tècnicament i molt
potent en el joc aeri.
Molt complet”.
Cristian Ventura: “és
dels jugadors amb
més caràcter amb els
que he jugat. No li
agrada perdre ni en
els entrenaments. I
tècnicament és dels
millors de les Terres de
l'Ebre”.
Norbert, preparador
físic de la Rapitenca:
“gran company al
vestidor, jugador tot
terreny, polivalent,
amb capacitat per
jugar en banda i
reconvertir-se en mig
migcampista poste-
riorment gràcies al seu
potencial físic i al molt
bon tracte que té amb
la pilota. Jugador
necessari en qualsevol
equip”.
Javi Asin, jugador del
Catalònia: “jugador
amb una capacitat
tècnica exquisida,
molt bona visió de joc,
sap llegir els partits.
Sacrificat i entregat.

Encomana ambició al
vestidor”.
Josep Maria Lleixà,
delegat del Tortosa:
“un gran jugador, de
Tercera divisió. Al
Tortosa va tenir mala
sort per les lesions. Per
mi encara estaria al
club; a més, personal-
ment, mai vaig tenir
un problema amb ell.
Tot al contrari”.
Dani Robles, jugador
del Perelló: “Un tio
amb un gran caràcter
dins del camp, molt
impulsiu i amb sang
calenta, de fet quan
ens hem enfrontat
algun ‘pique’ hem tin-
gut. És de metxa
curta.Futbolísticament
jugador de 3a divisió,
ben dotat amb les
dues cames, domina
el joc en curt i té bon
desplaçament. Un llui-
tador. No s'arruga.
Bona visió de joc i el
que és més important
per a un mig centre:
té arribada a l'àrea, té
gol i amb l'altura que
té, remata molt bé de
cap”. 
Moha, jugador de
l’Ulldecona: “un
competidor nat, no li
agrada perdre ni als
entrenaments. Caràcter
fort al camp mentre
que fora sembla una
altra persona.
Tècnicament ben
dotat i molt potent
físicament. I si en els
entrenaments havia
de posar el colze, el
posava”. 
Nando Garcia, mister
del Catalònia: “tècni-
cament un mag de la
pilota, fa el que vol i
quan vol amb ella.  A
més de ser com un
rellotge suís per la
forma en què controla
el timing i la velocitat

de la pilota en un par-
tit, en benefici del
col·lectiu. Si el deixes
pensar, és un malaba-
rista, inventant
assistències i fent gols.
A nivell tàctic llegeix
ràpid el futbol i abans
que rebi la pilota ja té
totes les percepcions
del que pot i no pot
fer amb ella.
Competitiu i, a més,
gran persona”.
Àlex Borrull, jugador
del Batea: “és un boig
del futbol. No tenia
paciència, es calenta-
va ràpid, però un tros
de jugador i de com-
pany. Un gran”.
David Vilanova, juga-
dor del Roquetenc:
“un migcampista amb
molta classe, capaç de
deixar enrere el mar-
cador en un control
orientat. Molt bo,
amb un caràcter
peculiar”.
Yuri, jugador del Flix:
“contundent en les
disputes, intens en el
pressing, solidari a
l'hora de replegar,
bon joc aeri en defen-
sa, ben dotat tècnica-
ment i intel.ligent tàc-
ticament. Visió i inter-
pretació del joc
excel·lents; alt nivell
psicològic per motivar
sent un guanyador
nat. I fora del camp,
bona gent i molt bro-
mista. Gran company,
dins i fora del camp. 

By: Joaquin Celma
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90 Caràcter i talent de la Sénia
UN DELS MILLORS JUGADORS DE LA HISTÒRIA DEL CLUB DEL MONTSIÀ

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

Gelat de Vainilla

ELABORACIÓ:

Muntar la nata (amb la batedora i l'accessori amb
varetes). En aquest cas no hi poseu sucre, ja que
la llet condensada és molt dolça. En un bol barre-
gem la llet condensada amb la cullerada d'essèn-
cia de vainilla. Afegim la llet condensada amb la
vainilla al bol de la nata muntada. Barregem fins a
obtenir una crema ben fina i sense grumolls.
Posem la crema a un recipient apte per anar al
congelador (si és metàl·lic millor, ja que es conge-
larà abans). Posem film transparent a sobre la
crema, en contacte amb el gelat, i tapem amb la
tapa del recipient. El deixem al congelador i en
unes 5-6 hores el tindrem llest per menjar.

INGREDIENTS:
· 350 g de llet condensada
· 500 ml de nata per muntar (35% de matèria grassa)
· 1 cullerada sopera d'essència de vainilla

NOTES:

No cal un electrodomèstic especial per fer el gelat,
només cal anar remenant el gelat mentre es va con-
gelant per trencar el gel que es va formant (de 3 a
4 cops cada 30 minuts).
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

SECCIÓ PATROCINADA PER:

MÉS EBRE RECOMANASECCIÓ PATROCINADA PER:PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si tens parella et llevaràs amb més ganes
que mai de gaudir-lo junts. Si no és així no et
capfiquis en buscar-ne, l’amor arribarà quan
menys el busquis. 

És moment de prendre decisions a la feina i
agafar les regnes del teu futur professional.
O ara o mai, tu decideixes!

Taure
20/4 al 19/5

Arriba un moment que no tots els problemes
laborals han de recaure en tu; si les mesures
no tenen una sortida definitiva, hauran de
ser dràstiques.

Encara que els temes amorosos poden ser
un joc per tu, no per tothom. Recorda que
segons a quines èpoques els jocs poden
ser perillosos.    

Bessons
20/5 al 21/6

En temes laborals comencen èpoques de
bonança, aprofita però sense excedir-te. Pot
ser un bon moment per assegurar la preca-
rietat.    

El teu romanticisme és una de les teves
insígnies identificatives, no decaiguis quan
vegis que no corresponen, en un futur serà
el teu valor diferencial. 

Cranc
22/6 al 21/7

Últimament et sents amb molta més motiva-
ció, està molt bé tenir tanta iniciativa però
resulta sorprenent per la teva parella, encara
que li agradi. ”. 

Si en el camp tecnològic veus que no avan-
ces, no tiris la tovallola. Respira, inspira,
pren calma i deixa que flueixi l’energia a poc
a poc. 

Lleó
22/7 al 22/8

Quan et calgui assolir informació en temes
laborals, sigues persistent. Saps que tens dots
per assolir el que et plantegis per tant ho
podràs fer i ho saps. 

Aquari
20/1 al 18/2

Quan planeges fil per randa saps que no
pots fallar, confia més amb les teves estratè-
gies que per alguna cosa les medites i cal-
cules tant. 

Verge
23/8 al 21/9

En l’amor quan et debats amb un horòscop
amb orgull com un Lleó vés amb compte, no
demanis més del que és capaç d’aportar o
sortiràs perdent. 

Peixos
19/2 al 20/3

Tots aquests detalls que treballes tan dia a
dia has de continuar cuidant-los, amb un
signe del teu tarannà tot sortirà sobre rodes. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01 DEUS ROMANS

SOLUCIÓ
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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 

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 

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

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

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

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

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

Conoce lo que
traes de vidas
pasadas con tu
CARTA ASTRAL

AKÁSHICA
teléfono 

617 38 51 96

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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Què és una Tuna? Una
definició simplificada la
descriuria com un grup
de joves estudiants amb
vestits una mica pecu-
liars que es dediquen a
cantar i tocar instru-
ments, generalment,
guitarra i pandereta, per
divertir-se i al mateix
temps, guanyar uns
calerons. Però aquesta
definició no deixa de ser
molt esquemàtica i sim-
plista, per tant, millor
parlar-ne amb els ger-
mans Àngel i Jordi
Mulet Baubí, dos dels
membres fundadors de
La Tuna Folk.

ME: Els inicis de la Tuna
se situen al segle XIII i
aquesta tradició segueix,
sobretot a Portugal i
l'Estat Espanyol, però no
és gaire coneguda als
Països Catalans. Per què?
La Tuna Folk: El format de
Tuna és un estil reconegut
i practicat internacional-
ment. Per suposat que és
més típica en segons qui-
nes zones del món, però a
Catalunya també en
tenim. Dos clars exem-
ples, entre altres, som la
Tuna d'Economia i
Empresa de la Universitat
de Barcelona, formació a
qui veurem en acció
demà, a la festa dels nos-
tres quinze anys, i natros,
La Tuna Folk.

ME: La Tuna del segle
XXI. Com la definiríeu?
Sembla que ara existeixen
tunes femenines però, i
mixtes?
LTF: La podríem definir
com un grup cultural i
musical amb arrels tradi-
cionals, però també sem-
pre adaptada als nostres
temps i per a totes les
edats. Sí, també existeixen
tunes femenines i mixtes.
Per exemple, demà, dis-
sabte 6 de maig, a la cele-
bració dels nostres quinze
anys, tindrem el plaer de
comptar amb la cercavila i
concert de la Tuna
Femenina de Derecho de
Alicante.

ME: La Tuna Folk va néi-
xer l'any 2002 com una
activitat escolar quan
cursàveu l'ESO. Recordo
els vostres inicis amb l’
enyorat Jordi Garcia.
LTF: Sí, érem un grup de
xiquets estudiants que
començàvem a aprendre a
tocar alguns instruments i
a cantar, i amb unes mares
i pares que des del primer
moment ens van ajudar, i
ens ajuden, a impulsar
aquest projecte. Va ser lla-
vors, quan vam veure
actuar una Tuna de
Tarragona i vam pensar
que a les Terres de l'Ebre
no en teníem cap, en
aquells moments. De
seguida, vam creure que
seria genial formar la nos-
tra Tuna, la d'aquí.

ME: Després de quinze
anys, quina seria la valo-
ració?
LTF: Hem anat evolucio-
nant i així ho seguirem
fent. Durant aquests anys,
entre moltes coses, hem
enregistrat el nostre pri-
mer disc, "Xalem fent
música", hem tret
cançons i poemes propis,
també n'hem recuperat
de tota la vida per a tots
els públics, tant de Tuna
com de folklore ebrenc i
d'arreu del món, hem fet
versions de temes de dife-
rents èpoques adaptats a
l'estil "tunero" i també
hem fet créixer la nostra
entitat, l'Associació Juvenil
La Tuna Folk, on avui dia,
comptem amb quatre
registres: La Tuna Folk,
Art-tic shows, Lo Circus

del Carrus i La Tunestra.
La Tuna Folk participem
en tot tipus d'actuacions i
llocs: festes majors de
municipis, casaments,
batejos, aniversaris de
totes les edats... En defini-
tiva, festes diverses. Però
sobretot, cal destacar les
actuacions solidàries, que
valen molt la pena, ja que
sempre s'aconsegueix
treure un somriure a
aquells que més ho neces-
siten. Actualment, a La
Tuna Folk som set
«tunos»: Pepe de
Catarexa, Pau, Raül,
Adrià, Pepe i natros dos.
D'aquests quinze anys
fem una valoració d'ex-
cel·lent, destacant la gran
quantitat de gent que
hem conegut gràcies a la
música, a qui va dedicat
un tema propi que estre-
narem demà, a la celebra-
ció que farem a la plaça
de l'Ajuntament de
Tortosa.

ME: Suposo que al vostre
repertori, a part de les
vostres cançons pròpies,
segueixen estant els clàssics:
"Clavelitos", "Compostelana",
"Las cintas de mi capa"...
LTF: Sí, i tant! "Clavelitos"
és la cançó més «tunera»
de totes i és genial cantar-
la conjuntament amb el
públic. Natros també hem
fet la versió ebrenca,
"Clavellets", a ritme de
rumba catalana.

ME: Parlem de la celebra-
ció del 15è aniversari,
demà dissabte dia 6 de
maig, amb la 1a trobada

de Tunes de les Terres de
l'Ebre. Un dia complet
amb moltíssimes activi-
tats i actuacions musi-
cals.
LTF: La festa començarà a
les 17.30 hores i durarà
fins a les 5.00 hores de la

matinada: pràcticament
dotze hores de festa! Se
celebrarà a la plaça de
l'Ajuntament de Tortosa,
l'entrada serà gratuïta, hi
haurà servei de barra i
gaudirem d'una extraor-
dinària rifa amb tres mag-

nífics premis.
Se celebrarà la 1a Trobada
de Tunes de les Terres de
l'Ebre, que comptarà
amb les actuacions de la
Tuna Femenina de
Derecho de Alicante, la
Tuna d'Economia i Empresa
de la Universitat de
Barcelona i la nostra, La
Tuna Folk. També podrem
veure en acció els altres
registres que tenim
actualment a l'Associació
Juvenil La Tuna Folk: La
Tunestra, Art-tic shows i
Lo Circus del Carrus. A
més, també comptarem
amb grups i artistes locals
i territorials de diferents
estils, com els Gaiters de
l'Aguilot, la Banda
Municipal de Música de
Tortosa, Arrels dels Ports,
Music Stars, La Tribú Tabú
i Dj BBTO. Us hi esperem
a totes i tots! 

ACTUALITAT

LA TUNA FOLK JA TÉ 15 ANYS

L’ENTREVISTA

«ELS XIQUETS SÓN MOLT RECEPTIUS AL RITME DELS VERSOS»

Isabel Carrasco


