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Des d’ahir dijous i fins diumenge

Aquest cap de setmana, la capital de la Ribera d’Ebre és l’escenari en què es poden veure i viure més d’una trentena d’es-
pectacles de diverses disciplines inspirades en escriptors de la literatura d’arreu dels Països Catalans. La literatura i els llibres
són els protagonistes.           P8 

Móra d'Ebre: Capital de la

LITERATURA

Actualitat
La redacció del nou aparcament i
l’ampliació de l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa ja s’ha adjudicat, als
arquitectes Camps Felip i Tuñon.

P3

Esports.
El CD Tortosa ja tenia president però avui
a l’assemblea es presenta una nova
candidatura, encapçalada per l’exalcalde
Marià Curto.
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

El passat 14 de maig els associats al Partit Demòcrata a Tortosa em van esco-
llir per unanimitat com a candidata a les eleccions municipals del 2019. Amb
l'aval de tots els que han participat en aquest procés de primàries encaro
aquest any que queda abans de les eleccions amb la voluntat de seguir
sumant molts èxits per Tortosa i seguir avançant en el nostre projecte comú.
Sabeu que durant els darrers anys hem fet molta feina però hem de conti-
nuar fent-la i, per això, us demano des de ja la col·laboració de tots i totes
en aquest projecte que començo a liderar. Des del 10 de febrer que he assu-
mit l’alcaldia de Tortosa i voldria explicar-vos perquè he assumit el compro-
mís de poder-ho seguint sent els pròxims quatre anys. Ho faig des de la
humilitat i el treball constant i diari, però també des de la convicció ferma
que puc continuar, amb el meu equip, transformant la ciutat, fent-la créixer
des de la cohesió social, la innovació i la prosperitat, i sempre de la mà de les
entitats i associacions socials, esportives i culturals de la ciutat. És tot un
honor per mi ser l’alcaldessa de Tortosa. El somni fet realitat de qualsevol
persona amb vocació política que estima la seva ciutat, és sentir Tortosa com
a màxima prioritat. La dedicació és màxima però quan veus la transformació
de la ciutat en els darrers anys te n’adones que l’esforç i el sacrifici mereixen
la pena. Quan passejo per la vora del nostre riu i veig com està el passeig, el
nou pont de l'Estat, la via verda amb l’antic pont del Ferrocarril, i veig com
els ciutadans gaudeixen d'aquests espais, sento que puc i vull seguir trans-
formant Tortosa. Necessitem una Tortosa construïda per tothom i per a tot-
hom i la millor manera de fer-ho és escoltant-vos. Aquesta setmana el meu
equip i jo hem començat la campanya de barris per recollir les vostres pro-
postes, per conèixer de primera mà les vostres inquietuds, i copsar quines
creieu que han de ser les prioritats pel pròxim mandat. Sota el lema
#JuntsfemTortosa volem seguir tirant endavant el nostre projecte de ciutat,
un projecte ambiciós, amb empenta, il·lusió, que vol treballar amb i per als
tortosins i tortosines, com s’ha anat fent en els darrers anys. Tenim nous rep-
tes per endavant com és la celebració dels World Sports Games l’any vinent
o ser Capital de la Cultura Catalana el 2021, i alguns més immediats com és
la posada en marxa del nou complex d’aigües, o del nou espai públic que
començarem a construir davant la Catedral. A més, també el Govern està
enllestint el nou Palau de Justícia, i acaba d’adjudicar el nou edifici d’aparca-
ment i ampliació de l’Hospital Verge de la Cinta. Durant el que em queda de
mandat ho donaré tot per la meva ciutat i que ningú dubti que tant el meu
equip com jo treballarem per seguir fent la millor Tortosa, la ciutat de tots i
per a tots. Seguim!  

Meritxell Roigé i Pedrola. Alcaldessa de Tortosa.
Candidata del Partit Demòcrata a les eleccions municipals del 2019.

“Treballarem per seguir fent la
millor Tortosa, la ciutat 
de tots i per a tots”

OPINIÓ

Editorial
On són les dones?

El nostre país expressa cada dia una mica més el nostre malestar. Des del món
estudiantil fins als treballadors i jubilats, les persones mobilitzades tenen cares de
dones i homes i reflexions de totes les diversitats.i l'espai polític s'ha de fer ressò
d'aquesta realitat popular però trobem que el lloc de les dones roman subordi-
nat.i que les seves lluites, al llarg de la història, s'obliden, com si s'esborressin.
Aquesta bretxa és una llacuna democràtica important. La llei sobre la paritat ha
permès l'accés massiu de les dones a la vida política, però encara estem lluny,

lluny de la igualtat. El sostre de vidre persisteix per a les dones en aquest món
tradicionalment masculí i només cal veure el Govern nomenat pel president de la
Generalitat, Quim Torra, obté un suspens clamorós pel que fa al gènere. No
només la composició de l'Executiu no assoleix la desitjable paritat home-dona
sinó que es queda a anys llum: només 3 dones de 13 membres; de fet, 3 de 14
si s'inclou el president en el còmput. Seguirem tenint un univers modelat per i per
als homes?

El jutjat número 2 de Tortosa ha ordenant el sobreseïment pro-
visional de la investigació contra l'alcalde de l'Ampolla (Baix
Ebre), Francesc Arasa, pel suposat delicte de propaganda elec-
toral per la presència de llaços grocs i pintades en espais
públics durant la passada campanya electoral pel 21-D. Arasa
va ser un dels nombrosos batlles cridat a declarar per la Junta
Electoral de Zona, que el va acabar denunciant després de
requerir-li que retirés símbols "partidistes" –entre els quals,
llaços, estelades i pancartes demanant la llibertat dels presos
polítics. El passat 12 de març va ser citat a declarar al jutjat de
Tortosa com a investigat. Va recordar que el 5 de desembre el
consistori va retirar en 24 hores els símbols considerats parti-
distes, tal i com havia requerit la Junta Electoral. Només van
quedar els que es trobaven en espais que no eren de titularitat
municipal. La resolució d'arxiu assumeix ara que no existeixen
prou motius per acusar l'investigat, en la seva condició d'alcal-
de, com autor, còmplice o encobridor de posar llaços grocs i
realitzar pintades a les vies públiques durant el 17 de desem-
bre. Malgrat considerar la resolució com a favorable, Arasa ha
presentat recurs per demanar el "sobreseïment lliure", ja que
considera aquesta opció com a més respectuosa amb els prin-
cipis de seguretat jurídica i de presumpció d'innocència.

El jutjat de Tortosa decreta el sobreseïment
provisional de Francesc Arasa

INVESTIGAT PER UN DELICTE DE PROPAGANDA ELECTORAL DURANT
LA CAMPANYA DEL 21-D

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona
ha desestimat el recurs que va presentar l’Associació Nuclear
Ascó Vandellòs II (ANAV) contra la liquidació definitiva de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a
la construcció del magatzem temporal individualitat (ATI) a les
instal·lacions que l’empresa té a Ascó. L’Ajuntament d’Ascó i
BASE-Gestió d’Ingressos, organisme de la Diputació de
Tarragona, mantenen que la liquidació definitiva de l’ICIO és
de 414.609,08 €, mentre que ANAV sostenia que era de
151.173,81 €. Això significa que ANAV haurà d’abonar a
l’Ajuntament d’Ascó en concepte d’aquest impost més de
263.000 euros dels que pretenia pagar inicialment. El litigi
entre el consistori i ANAV parteix del punt que l’Ajuntament
considera que els contenidors i les càpsules per emmagatze-
mar els residus han d’incloure’s a la tributació perquè aquests
elements són consubstancials al magatzem de residus, ja que
la instal·lació no tindria sentit ni funcionalitat sense aquests. La
posició de l’Ajuntament d’Ascó i BASE està reforçada per un
conjunt de sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que acrediten que
tots els elements formen part de la instal·lació. D’una banda,
el Tribunal Suprem va emetre dues sentències, una al 2010 i
una altra al 2013, en la qual es desprèn que “procede incluir
en la base imponible del ICIO no solo el importe presupuesta-
do de la obra civil de ejecución de la instalación, sinó también
el de los equipos, maquinaria o instalaciones que se coloquen
como elementos inseparables de la obra y que sean integran-
tes del mismo proyecto...”

Els tribunals resolen que ANAV 
haurà de tributar l’ICIO

PER TOTA LA BASE IMPOSABLE DEL MAGATZEM DE RESIDUS

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través
de la societat estatal Aguas de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed), ha
anunciat este dimecres la represa dels treballs de descontaminació de
l'embassament de Flix per garantir la completa eliminació de la conta-
minació que queda al fons de l'embassament. Per a la realització d'estos
treballs, el Consell d'Administració d'Acuamed va acordar, el 27 d'octu-
bre de 2017, autoritzar l'encomana de gestió a l'empresa pública
Tragsa, amb un pressupost de 44.654.498 euros i un termini d'execució
de 19 mesos. Els treballs encomanats a Tragsa inclouen l'extracció d'un
volum total de 79.300 metres cúbics de material que ha de ser extret
per culminar la descontaminació de l'embassament de Flix.

Es reprenen els treballs de descontaminació

DEL PANTÀ DE FLIX
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Al cap de pocs dies de fer
públic el seu manifest
fundacional, la
Plataforma cívica política
Més Deltebre va fer la
presentació en societat a
tocar del pont Lo
Passador. Una trentena,
dels setanta signants del
manifest, van acompan-
yar a Joan Alginet, porta-
veu de la Plataforma i
exregidor de Compromís
d’Esquerres–Socialistes
per Deltebre. Alginet va
reconèixer la seva ‘deter-
minació, il·lusió i ganes
per ser el proper alcalde’.
A més de recordar que ‘a
Més Deltebre incloem
tots els àmbits, accents i
professions del nostre
municipi’ va marcar com
a objectiu de la
Plataforma el ‘sumar i
construir des d’una lògica
optimista un projecte de
poble per a què la ciuta-
dania ens vegi com una
alternativa capacitada,
preparada i il·lusionada

per dirigir el poble a partir
de 2019’.  Més Deltebre
manté converses amb
Esquerra Republicana de
Catalunya per concórrer
a les eleccions municipals
vinents sota el paraigua
d’Acord Municipal.
Alginet va explicar que
‘tenim la voluntat d’esta-
blir acords i un nexe de
confluència en un partit
articulat i majoritari a
Catalunya, com és ERC, i
a la vegada  concórrer a
les eleccions com a Més
Deltebre’. Això permetrà

‘aglutinar una alternativa
més àmplia, engrescado-
ra i il·lusionant que sumi
molts sectors del nostre
poble que avui dia no se
senten representats per
cap força política d’es-
querres’, va dir un
Alginet que està con-
vençut que les pròximes
setmanes es visualitzarà
un acord electoral entre
Més Deltebre i ERC, que
el podria portar a
encapçalar la candidatura
per les eleccions munici-
pals de 2019.

Més Deltebre es presenta amb l’exregidor 
Joan Alginet al capdavant 

La redacció del projecte
bàsic i executiu i la pos-
terior direcció de les
obres del nou edifici d'a-
parcaments i la reserva
de futur creixement de
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa s'ha
adjudicat als gabinets
d'arquitectura Camps
Felip Arquitecturia i
Tuñón Arquitectos. 
Josep Camps i Olga Felip
també han estat escollits
per urbanitzar i museït-
zar la plaça de la catedral
i han presentat per al
centre hospitalari un
projecte d'estètica conti-
nuista amb altres projec-
tes que han fet a la ciu-
tat com el Centre Cívic
de Ferreries o el complex
de les piscines de Jesús.
El projecte preveu un
pàrquing en alçada, de
línies verticals, aprofitant
un talús que hi ha entre
el centre hospitalari i els
antics cinemes Fèmina. 

La superfície de cons-
trucció és de 15.000
metres quadrats, 10.000
metres quadrats per al

pàrquing, que tindria
capacitat per a uns 400
vehicles, i 4.000 metres
quadrats de reserva per

a futurs usos hospitalaris
ambulatoris i administra-
tius. 
(Imatge d’ACN)

Les tonyineres
caleres salparan
avui divendres del
port de l’Ametlla
de Mar per iniciar
la campanya pes-
quera. Les embar-
cacions d'encer-
clament del Grup
Balfegó, junta-
ment amb altres
de caleres i fran-
ceses, pescaran a
partir del cap de setmana més de 1.800 tones de
tonyina roja entre la quota pròpia i l’adquirida. La
flota tonyinaire calera començarà la campanya
d’enguany marcada per un increment de quota
d’unes 200 tones més respecte a la temporada
anterior. Concretament, el Grup Balfegó en té
assignades 700, a les quals se sumen les 1.165
adquirides a altres empreses, especialment de
França i del País Basc, fent un total de 1.865
tones.Enguany, el Grup Balfegó serà l’únic grup
tonyinaire que sortirà del port calero, després del
trasllat de la flota del Grup Fuentes a Múrcia. Les
dues embarcacions propietat de l’empresa, La Frau
i Tio Gel II, sortiran amb les caleres Gepus i
Leonardo Brull i quatre més de franceses direcció a
les aigües del calador balear.
En l’àmbit mundial, la quota de captures permesa
de tonyina roja d’enguany és de 28.000 tones. Una
xifra que representa un 15 % més respecte el 2017. 

S’adjudica als arquitectes Camps Felip i Tuñón

Inici de la campanya
pesqueraRedacció del nou aparcament i ampliació de

l'Hospital de Tortosa Avui divendres, per a les tonyineres caleres

Imatge simulada de la panoràmica vertical del projecte dissenyat per al nou aparcament de l'Hospital.

Si tanca l’acord amb ERC, Alginet podria encapçalar la candidatura municipal
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EN UN MINUT

*L'AMPLIACIÓ DE L'S-
KATEPARK, proposta
més votada als
Pressupostos Participatius
del 2018. S'han rebut un
total de 1.920 vots, el
que suposa un 6,8% de
participació.

*LA MOSTRA DE JAZZ
DE TORTOSA 2018 ja té
cartell. La guanyadora
ha estat Olga Herranz , i
a banda s'han atorgat
dos mencions.

*L'AJUNTAMENT denun-
cia l'aparició de pintades
i grafitis al Fortí
d'Orleans. La Policia
Local investiga també
actes vandàlics a la
il·luminació led de la
barana del pont de
l'Estat.

*LA CUP vol votar al ple
de Tortosa el cessament
del conseller delegat dels
hospitals municipals que
està sent investigat. Els
cupaires retreuen al
govern municipal que
responsabilitzi GINSA i
Sagessa de les irregulari-
tats de contractació i a
Movem Tortosa que faci
"política d’aparador".

*MOVEM reclamarà que
l’Ajuntament contracti
empreses que no operen
en els anomenats paradi-
sos fiscals.

*ATAC ESPANYOLISTA
contra el mobiliari urbà
de Campredó pel fet de
ser groc.

Més 
Tortosa

L'EMD de Bítem ha exe-
cutat la urbanització
integral de diferents
carrers del poble. Amb
una inversió de 150.000
euros, el 80% amb
recursos del PAM de la
Diputació, s'han fet els
carrers Comerç, Doctor
Olivas, 2 de Maig,
Joventut, i dos trams del
Jacint Verdaguer.
L'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé; el presi-
dent de l'EMD de Bítem,
Josep Cugat; acompan-
yats per regidors de
l'EMD i pel president de
l'Associació de Jubilats, han visitat les darreres actuacions. Durant la visita, el pre-
sident de l'EMD ha anunciat que ja s'ha aprovat el projecte d'urbanització dels
carrers Montaspre i Alfons XIII que, amb un pressupost de 150.000 euros, es farà
la propera tardor. L'alcaldessa ha destacat que l'actuació que es fa permet renovar
integralment el paviment i tots els serveis deixant en les millors condicions els
carrers. Abans d'acabar l'any, el president de l'EMD també ha anunciat que s'ini-
ciaran les obres del nou Casal de Jubilats que s'ubicarà en un solar del carrer
Joventut, i que té un pressupost de 330.000 euros. Aquesta actuació també per-
metrà ampliar la seu de l'EMD de Bítem que guanyarà l'espai annex, actualment
ocupat pel casal de jubilats. D'altra banda, Cugat també ha anunciat que prope-
rament s'explicarà el procés de pressupostos participatius que s'endegarà a l'EMD
i que permetrà als veïns escollir una de les dos inversions que es seleccionaran.

El Partit Demòcrata a Tortosa ha donat el tret de sor-
tida a la Campanya de Barris. Durant dues intenses
setmanes, l’alcaldessa de i candidata del Partit
Demòcrata a les municipals del 2019, Meritxell Roigé
i el seu equip visitaran els barris de Tortosa per copsar
de primera mà, un cop més, totes les impressions,
opinions i propostes dels tortosins i tortosines.
L’alcaldessa ha volgut explicar que escoltar l’opinió
dels ciutadans és una tradició a la seva formació polí-
tica: “des que sóc alcaldessa he seguit potenciant la
relació amb tots els qui conformen la societat tortosi-
na, m’he reunit amb clubs, entitats, associacions, i
ara és el moment de poder escoltar tots els tortosins
i tortosines”. “Des del Partit Demòcrata entenem
que hem de fer ciutat de forma transversal, escoltant
opinions diverses, suggeriments i també crítiques
constructives, per que d’aquesta forma podrem fer,
junts, una millor ciutat”. La campanya també envia
un fulletó a cada casa amb moltes de les accions que
s’han realitzat al seu barri.

En la urbanització integral de diversos carrers

Tret de sortida a la
Campanya de BarrisL'EMD de Bítem inverteix 

300.000 euros 
Del Partit Demòcrata a Tortosa

Ruta de Tapes Campredó 2018

Demà dissabte, dia 26 de maig

L’Associació Juvenil Campredó Jove organitza la 5a ruta de tapes a Campredó. Demà
dissabte 26 de maig “ja us podeu reservar la data per a participar en aquesta ruta pels
diferents bars i restaurants del poble. Al finalitzar la ruta hi ha preparada una nit amb
monòleg a la fresca amb la participació de Jordi Galo i Manu Proscrito”.
Ja es poden adquirir els tiquets als diferents bar restaurants del poble que participen i
també al Forn de Pa Gisbert i l’Estanc Mercè Machí. Preu del tiquet: 13€

En el marc de les votacions
dels Pressupostos Generals de
l’Estat (PGE) 2018 celebrades
al Congrés dels Diputats el
passat dimarts, 22 de maig, fi-
nalment s’ha anunciat l’apro-
vació de la mesura que situa
l’IVA de les Prestacions
Econòmiques Vinculades al
Servei (PEVS) al 4%. Després
de les diferents accions impul-
sades en aquest sentit, i de la
signatura del manifest per
equiparar l’IVA per part de
més de 100 entitats del sec-
tor, que va tenir lloc el passat
17 de maig a Madrid, l’avenç
ha sigut molt positiu. La nova
mesura ja aprovada entrarà
en vigor un cop s’aprovin els
PGE i afectarà positivament a

aquelles persones que en l’ac-
tualitat disposin d’una PEVS
amb un finançament públic
mínim del 10%, cosa que fins
al moment només s’aplicava
una reducció del tipus imposi-
tiu a aquelles que en tenien el
75% de finançament públic.
Amb l’entrada en vigor d’a-
questa mesura, impulsada des
de CEAPs (Círculo Empresarial
de Atención a Personas) amb
el suport d’ACRA (Associació
Catalana de Recursos Assis-
tencials, un total de 14.229
persones beneficiàries d’una
PEVS a Catalunya, gaudiran
d’un estalvi estimat de 100 €
mensuals i més de 1.200 €
anuals. Cal dir que, aquesta
mesura ha estat possible grà-

cies a una esmena transaccio-
nal presentada pel PDeCAT
que ha comptat amb el suport
d’altres formacions. “Aquesta
mesura, tot i que no abasta al
conjunt dels majors depen-
dents, com era el nostre pri-
mer objectiu, sí que servirà
per alleugerir, de manera sig-
nificativa, l’economia de
molts d’ells, que podran veure
un estalvi mensual important
pels serveis i les prestacions
que reben del sistema de de-
pendència”, ha explicat la
presidenta d’ACRA i del CE-
APS, Cinta Pascual. Per la se-
va banda, des d’ACRA i CE-
APs, s’ha valorat la mesura
com un gran avenç, tot i que
també s’ha manifestat la ple-

na voluntat de seguir treba-
llant i insistint per aconseguir
l’equiparació de l’IVA del sec-
tor total, ja que amb aquesta
no es beneficien les persones
situades en llista d’espera ni
les persones grans que acce-
deixen a serveis de naturalesa
privada. 
Tot plegat, cal recordar que

les persones amb un grau de
dependència reconegut po-
den optar per una Prestació
Econòmica Vinculada a un
Servei per a persones. Aques-
ta prestació estarà vinculada a
l'adquisició del servei al qual
es té el dret reconegut, així
com servei de centre de dia,
servei d’ajuda a domicili, re-
sidència assistida, etc.

Llum verda al Congrés dels Diputats per reduir l’IVA de les persones dependents

Cinta Pascual, presidenta d’ACRA i del CEAPS.
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«La Infermera Saturada» present a l'ac-
te d'homenatge a les infermeres jubi-
lades i de benvinguda dels nous
col·legiats del Col·legi Oficial
d'Infermeres i Infermers de Tarragona.

El passat 18 de maig de 2018 el Col·legi
Oficial d'Infermeres i Infermers de
Tarragona va homenatjar a les 32 infer-
meres jubilades l'any 2017 i va donar la
benvinguda als 174 nous col·legiats.
L'acte que es va celebrar a la sala d'ac-
tes de la Cambra de Comerç de
Tarragona va comptar amb la presència
de la Sra. Núria Cuxart, degana del
Consell de Col·legis d'Infermeres i
Infermers de Catalunya, del Dr. Ismael
Piñas, Gerent Territorial de la Regió
Sanitària de les Terres de l'Ebre, així
com de diferents directores i gerents de
les diferents institucions sanitàries de
Tarragona.

El senyor Héctor Castiñeira (Enfermera
Saturada) va pronunciar una conferèn-
cia plena d'humor però reivindicant les
lluites de la professió referent a la pres-
cripció infermera així com denunciant la
manca de visibilitat social que tenen les
infermeres. El personatge de "la
Enfermera Saturada" neix al febrer de
2012 i actualment està present a les
principals xarxes socials (Twitter,

Facebook, YouTube i Instagram), des
d'on cada dia els seus més de tres-cents
mil seguidors veuen com repassa, amb
humor i desvergonyiment, l'actualitat
del seu hospital. L'autor ha publicat els
llibres "La vida es suero" (2013), "El
tiempo entre suturas" (2015)¸ " Las
UVIS de la ira" (2016) i "Suero de una
noche de verano" (2017), sent alguns
dels seus títols els més venuts de l'estat.

FESTA COL·LEGIAL
COL·LEGI OFICIAL 

D'INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA

*LO PASSEIG, amb
més de 700 partici-
pants, i un emotiu piro-
musical tanquen la X
Festa del Mercat.
L’alcalde, Adam Tomàs:
“la promoció exterior
dels últims tres anys
dona els seus fruits; l’a-
fluència de gent d’a-
questa desena edició
ha estat molt elevada”.

*EL PSC D’AMPOSTA
ha infomat que “volem
afavorir l'ús de vehicles
elèctrics mitjançant la
gratuïtat a les zones
blaves d’Amposta i
rebaixar l’impost de cir-
culació”. “Tenint per
referent  l’horitzó 2030
davant el canvi climàtic
global,  i amb la finali-
tat de reduir dràstica-
ment  les emissions de
carboni en transport i
mobilitat, des de l’ajun-
tament hem d’afavorir
mesures encaminades
al canvi de vehicles de
combustió interna per
uns altres no contami-
nats”.

Més Amposta

L’Ajuntament d’Amposta ha signat
la compra del darrer local de l’Hotel
d’Entitats -a l’antiga central d’aigües-
per ampliar l’espai que cedeix a les as-
sociacions del municipi per poder rea-
litzar la seva activitat. Actualment, les
entitats del municipi disposen de lo-
cals en diferents ubicacions, entre els
quals destaca aquest Hotel d’Entitats,
on hi ha ubicades diferents entitats.

"Els locals a l’Hotel d’entitats no són
suficients per donar sortida a la de-
manda que té l’Ajuntament", explica
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.
"L’equip de govern, conscient d’a-
questa necessitat, es va posar a treba-
llar per adquirir la resta dels baixos
que ocupa el bloc de pisos de l’antiga
central d’aigües, al carrer Buenos Ai-
res", clou.

Amposta adquireix els últims 
locals de l’Hotel d’Entitats

S’han destinat 80.000 euros per comprar uns baixos de 280 metres quadrats ‘Abocar pluvials al canal
no requereix autorització’ 

L’Ajuntament d’Amposta ho recorda als regants

L'Ajuntament d'Amposta
ha recordat als regants que
abocar aigües pluvials al
domini públic hidràulic, en
aquest cas el canal de la
Dreta, no exigeix cap tipus
d'autorització administrati-
va. La Comunitat de
Regants de la Dreta va
reclamar al consistori que,
per poder connectar el nou
col·lector de pluvials del
carrer Tarragona, havia
sol·licitar permís de la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Un
extrem del tot innecessari, segons precisa l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA) en una resposta dirigida al
consistori. "L'Ajuntament, igual que ha fet en altres
casos, farà cas d'allò que digui la màxima institució
catalana en matèria d'aigua, que és l'ACA, i qui té les
competències aquí", ha refermat a l'ACN l'alcalde,
Adam Tomàs (a la foto). La connexió del col·lector de
pluvials, que ha de permetre evitar inundacions a la
zona comercial, ha aixecat una forta controvèrsia
amb els regants, que es neguen a acceptar-la i argu-
menten que pot contaminar l'aigua de reg que baixa
pel canal. Segons l'ACA, l'abocament d'aigües plu-
vials "que no arrosseguen cap component contami-
nant no resta subjecte a autorització administrativa",
a diferència del de les aigües residuals potencialment
contaminant de les aigües continentals, que queda
prohibit i requereix l’autorització.
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*DELTEBRE va celebrar
diumenge el 41è aniver-
sari de la segregació de
Tortosa. Per a comme-
morar-ho, l’Ajuntament
va realitzar un acte que
va comptar, més enllà
de la pròpia participació
de l’alcalde, amb el dis-
curs del pregoner de la
fira, Hugo Arques. Hugo
és un jove del municipi
que compta amb una
llarga trajectòria profes-
sional a l’exterior i que,
actualment, exerceix
d’executiu de l’empresa
Siemens a Barcelona.

*L’AMETLLA DE MAR,
L’AMPOLLA, SANT
CARLES DE LA RÀPITA I
ALCANAR van repetir la
fórmula de promoció
conjunta al País Basc i el
sud de França. 
Amb l’objectiu de captar
nous turistes i donar
conèixer el territori, les
quatre Viles Marineres
de les Terres de l’Ebre
van realitzar una nova
campanya de promoció
al País Basc, en concret
a la demarcació de
Gipuzkoa. 
L’Ametlla de Mar,
l’Ampolla, Alcanar i Sant
Carles de la Ràpita
també es van publicitar
a Toulouse (França).

Més notícies

La tercera edició de DeltaFira i de Mescla, la mostra de gastronomia,
de paisatge i de turisme de les Terres de l’Ebre ha finalitzat superant les
dades de l’anterior edició tant en nombre de visitants, al voltant de
10.000, com de degustacions, que enguany ha superat les 6.000, un
miler més que el darrer any. Per a l’alcalde, Lluís Soler, aquestes xifres
mostren que “estem parlant d’una fira que no només s’ha consolidat
des de la seva recuperació sinó que s’ha convertit en un referent per al
territori”. Soler també ha detallat que “el retorn i impuls de la DeltaFira
era un dels nostres objectius ja que un municipi com el nostre ha de dis-
posar d’una fira digna que generi orgull entre la ciutadania i permeti
projectar la marca de Deltebre a arreu del territori”. En la present edició
de Mescla han participat quatre cuiners guardonats en estrella
Michelin: Vicent Guimerà, del restaurant Antic Molí, Fran López, del
restaurant Villaretiro, Jeroni Castell, del restaurant Les Moles, i Diego
Campos, del restaurant Rincón de Diego. Alhora, de diferents cuiners
de referència a nivell local i del territori, així com més de 130 empreses
han participat de manera directa amb la fira ja sigui a través dels
estands, de xerrades, tallers de cuina o tastos de vins.

Deltebre clou DeltaFira i Mescla
amb gairebé 10.000 visitants 

I la venda de més de 6.000 degustacions

El passat 14 de maig el Consorci del
BEMO va aprovar en Junta
Executiva l’atorgament d’ajuts a
empreses i entitats públiques
corresponents a les sol·licituds fetes
en la darrera convocatòria de finals
de 2017. Es va adjudicar en la seva
totalitat la dotació pressupostària
de 583.261,32 € anuals de que es
disposa en 12 projectes, 5 del Baix
Ebre i 7 del Montsià, tan de tipolo-
gia agroalimentària, com turística, industrial i un projecte d’atenció a
la gent gran. 5 projectes d’empreses privades i 5 projectes públics, tot
i ser valorats positivament, han quedat sense subvenció per manca de
dotació econòmica suficient. Aquest és un element important a tenir
en compte de cara a la planificació del proper període 2021-2027 per
part de les administracions de l’estat i la Unió Europea.
Aquest resultat és indicador del creixent dinamisme del teixit econò-
mic de les nostres comarques, de la seva diversitat i del treball realit-
zat per avançar en la sortida de la crisi dels darrers anys.
Els ajuts LEADER són destinats al desenvolupament de les àrees rurals
d’Europa, es convoquen anualment i venen finançats en un 57 % pel
Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, i en un 43 % de la Unió Europea. Poden ser sol·licitats per
petites empreses i emprenedors de qualsevol població de les comar-
ques del Baix Ebre i Montsià. Per més informació cal adreçar-se a la
nostra seu al Consell Comarcal del Baix Ebre, a la web
www.leader.cat, al correu electrònic leader@leader.cat o bé al telèfon
977 445 308.

Corresponents a la convocatòria 2017

Atorgats els ajuts LEADER 

Deu explotacions agràries i aqüícoles, deu restaurants i 19 allotjaments rurals del Baix Ebre
participaran enguany en la tercera edició de Benvinguts a pagès, una iniciativa promoguda
per la Fundació Alícia, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, que consisteix en un cap
de setmana (9 i 10 de juny) en què pagesos de tot Catalunya obren les portes de casa seva
per ensenyar les seves explotacions. Els participants de la comarca del Montsià són: el
Càmping Alfacs Bungalows d’Alcanar, el Càmping&amp; bungalows Estanyet de les Cases,
Temps de Terra d’Amposta, L’Algadir del Delta i Casa Marinada de Poble Nou, el Molí de
la Creu de La Galera, de Sant Carles de la Ràpita: Pommy House, Musclarium, Albert
Guzman Restaurant, Llansola 1921 Arrosseria, Apartaments Ornis i Fundació Plegadís,
Casetes del Delta i Barraca Vilbor de Sant Jaume, l’Hotel Restaurant Diego de S. Bàrbara i
el Restaurant Les Moles, Restaurant Antic Molí i Oficina de Turisme d’Ulldecona.

Empreses del món rural participen a
Benvinguts a pagès

9 i 10 de juny: pagesos d’arreu de Catalunya mostren les seves explotacions

Un nou aparca-
ment municipal,
cèntric i accessible.
És el que l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de
Mar construirà a
partir de la setmana
vinent al solar de les
Escoles Velles, da-
munt de l’actual pàr-
quing soterrat. Sen-
se renunciar a futurs
usos, el govern vol
aprofitar l’espai cre-
ant una setantena
de places d’estacio-
nament i urbanitzant les voreres perimetrals. 
Des de la posada en funcionament de l’aparcament subte-

rrani, ara ja fa 8 anys, que el solar ha estat totalment en desús.
Per donar-li una utilitat, es crearà un pàrquing de superfície
per augmentar la capacitat de zones d’estacionament i des-
congestionar el trànsit rodat pels carrers interiors del centre
urbà.“Tenim el compromís de fer un poble encara més atractiu
i en el que sigui molt fàcil entrar al nucli urbà i trobar un lloc
d’aparcament”, explica l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni. “Pensem que aquest és un espai molt cèntric i que
servirà per descongestionar el nucli històric”, afegeix.

En aquesta línia, l’alcalde comenta que estan treballant en
el model de gestió. “Som conscients que tenim l’aparcament
soterrat baix mateix i serà una gestió lligada, però estem estu-
diant poder oferir un tracte diferent en ser un espai desco-
bert”, explica, perquè “sigui més atractiu”. Els accessos al nou
aparcament de superfície estaran situats a la cruïlla del carrer
Pouet amb el Jacint Verdaguer.

Damunt del pàrquing soterrat, de l’Ametlla de Mar

Aparcament al solar de les
Escoles Velles
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NO ET PERDIS 
"DESTAPA'T" DE CAMARLES!

Aquest dissabte 26 de maig, 9 establiments de Camarles ser-
viran tapes i platerets en parades a la plaça dels Presidents.
L'Associació de Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos i
l'Ajuntament de Camarles organitzen
la 6a mostra de tapes "DESTAPA'T",
una jornada on es podran degustar
una gran varietat de tapes a 5 euros (3
degustacions). La novetat d'enguany
serà el Showcooking per als infants a
càrrec d'Arnau Bel "Concursant de
Master Chef Junior 4", a les 18.00h.

PROGRAMACIÓ
18.00h Inici Destapa't Infantil, amb taller de cuina a càrrec d'Arnau
Bel (Concursant Master Chef Junior) 
19.15h Inauguració del Destapa't 2018, a càrrec de Lluís Soler,
alcalde de Deltebre. 
19.30h Inici del 5è Concurs de Tapes Professional, Amateur i
Junior. 
21.00h Entrega de Premis i Trofeus als guanyadors.
22.00h Cloenda.
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*VISITA AL POBLAT
IBÈRIC DE COLL DEL
MORO i tast de vins.
Diumenge 26 de maig,
2 de juny, 7 de juliol, 3
d’agost, 15 de setem-
bre i 13 d’octubre.

*BATEA va acollir ahir
la catorzena edició del
Tradijoc: trobada de
jocs populars i tradi-
cionals de la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta,
de la totalitat d’alum-
nes que cursen 1r
d’ESO d’ambdues
comarques.

*LA CAMPANYA DE
CIRERES comença amb
retard a l'Ebre i amb
una davallada de la
producció per les gela-
des de l'hivern. 
La cirera que arribarà
al mercat serà extre-
madament sana i gros-
sa però també més
cara que altres anys.

*EL CONSELL
COMARCAL DE LA
RIBERA D’EBRE impar-
tirà aquest any dues
càpsules formatives
sobre procediments de
l’administració electrò-
nica adreçades a
emprenedors, empre-
saris i autònoms de la
comarca per tal de
facilitar l’accés als pro-
fessionals riberencs
que treballen o vul-
guin treballar amb
l’administració públi-
ca, ja que actualment
les tramitacions només
es poden fer mit-
jançant la via telemàti-
ca.

Més 
Notícies

Des d’ahir dijous 24 i fins a diumenge
27 de maig la capital de la Ribera
d’Ebre serà l’escenari en què es podran
veure i viure més d’una trentena d’es-
pectacles de diverses disciplines inspi-
rats en escriptors de la literatura d’a-
rreu dels Països Catalans. Joan Brossa,
Joana Raspall, Montserrat Roig, Sònia
Moll, Enric Casasses, Artur Bladé, Josep
Pla, Pere Quart, Joan Maragall, Vicent
Andrés Estellés, són alguns dels escrip-
tors els textos dels quals han inspirat
artistes com Roger Mas, Tomàs de los
Santos, Joma, Òscar Intente, Alessio
Arena, Borja Penalba, Meritxell Gené,
Maria Mauri o el Grup Macedònia,
presents en aquesta onzena edició de
Litterarum. A més, la 15a edició de la
Fira del Llibre Ebrenc tindrà quatre tau-
les en tres dies de presentacions de lli-
bres amb més de 30 autors convidats,
que amb la carpa llibreria de 150 m2
faran gaudir d’allò més els amants del
paper imprès editat. La inauguració
d’ambdues fires, Litterarum Móra
d’Ebre i la Fira del Llibre Ebrenc, fou
ahir a les vuit de la tarda a càrrec de
Carles Duarte Montserrat, poeta, lin-
güista i president del Consell Nacional

de la Cultura i de les Arts (CONCA).
Litterarum arriba a la seva onzena edi-
ció amb xifres de rècord. La fira d’es-
pectacles programa enguany per a
públic gairebé trenta actuacions en 13
espais diferents escampats per tota la
vila. 
Molts dels quals d’alt valor patrimonial
local i comarcal, com ara el castell dels
Entença o el nucli antic, i altres de gran
bellesa paisatgística, amb el riu Ebre
com a eix central de la proposta artísti-
ca. 

La literatura i els llibres, protagonistes
amb Litterarum Móra d’Ebre

Des d’ahir dijous

El passat mes
d'abril, molts
pagesos i
veïns de muni-
cipis com
Miravet van
veure, de nou,
com la gran i
sobtada cres-
cuda de l'Ebre
inundava con-
reus o, fins i
tot, amenaçava d'envair els carrers del poble. És
una situació que es repeteix cíclicament a cada
avinguda, malgrat l'existència del sistema de pan-
tans de Mequinensa-Riba-roja-Flix que hauria d'e-
vitar possibles danys al tram final del riu durant uns
episodis que, d'altra banda, beneficien un Delta
amenaçat de mort. La Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre (CHE), blanc habitual de les crítiques per
aquest fenomen, es defensa adduint la gran dificul-
tat que suposava gestionar una crescuda extraor-
dinària que ha transportat en els últims dos mesos
més de 3.500 hectòmetres cúbics d'aigua i sedi-
ments, més de dos cops la capacitat de
Mequinensa. En el rerefons, el gran marge de dis-
crecionalitat que els titulars de les hidroelèctriques,
en aquest cas Endesa, tenen a l'hora de gestionar
els cabals dels embassaments. Foto: El Periódico

Creu i cara de les riuades al
tram final de l'Ebre

Valoracions de la ‘gran i sobtada’ crescuda del riu

A BATEA: aquest dimecres ha tingut lloc la presentació de Benvin-
guts a Pagès a la Terra Alta, a les instal·lacions del celler SAT La Bote-
ra. Un total de 27 empreses i activitats vinculades al sector primari te-
rraltí s'han sumat a la iniciativa. El cap de setmana del 9 i 10 de juny. 

RIBERA D’EBRE: els restaurants riberencs serveixen 667 menús
durant les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa, entre el diumenge
8 d’abril, dia que es va celebrar la Festa de la Clotxa a la Serra d’Al-
mos, fins al diumenge 6 de maig. 



DIVENDRES 25 DE MAIG DE 2018 9TERRES DE L’EBRE diarimés
ebrewww.mesebre.cat

EN UN MINUT

La plataforma Trens
Dignes ha lamentat
que l'Ajuntament de
Tortosa doni per bona
la planificació de l'R-16
que li ha presentat el
Departament de
Territori, per quan la
doble via entre
Vandellòs i Tarragona
entri en funcionament.
La plataforma ha
apuntat que les modifi-
cacions de freqüències
i de trajectes que va
explicar l'alcaldessa de
Tortosa, Meritxell
Roigé, la setmana pas-
sada, formen part del
pla comú del mapa
ferroviari del Camp de
Tarragona, acordat
entre Tarragona, Reus,
Cambrils, Vila-seca i
Salou a l'abril sense la
participació de les
Terres de l'Ebre. "Són
decisions polítiques
preses des de fora o ho
sembla", ha criticat a
l’ACN Montse Castellà,
portaveu de Trens
Dignes.

Més notícies

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres al matí un veí
de Roquetes per un presumpte delicte d’amenaces. 
Segons informa ebredigital.cat, un dispositiu del cos ha irromput

cap al migdia a un domicili de la població, a la recerca d’un home que
suposadament hauria amenaçat prèviament un altre veí de Roquetes
amb una arma de foc. Després de registrar el domicili i l’interior del
vehicle del detingut els agents han comprovat que l’arma de foc era
una pistola de plàstic. Posteriorment, han conduït l’home a la comis-
saria de Tortosa per prendre-li declaració.

Enric Adell, actual alcalde de
Paüls, ha estat escollit pels mem-
bres de Per Paüls-Acord
Municipal, llista vinculada a ERC,
com a candidat a l’Alcaldia per
les properes eleccions municipals
del 2019. El grup, després de
donar la sorpresa al maig del
2015, continua apostant per
Adell, que ha manifestat sentir-se
“content per la confiança i per
poder seguir treballant per a tot-
hom, millorant el benestar dels
ciutadans”. El candidat ha desta-
cat que, a un any d’acabar la
legislatura, “ja hem completat
prop de ¾ parts del programa
electoral i dels compromisos
adquirits”. Adell està il·lusionat pel tram final de mandat, però
preocupat per l’afectació d’una sentència: “tenim molts projec-
tes que en els propers mesos, fruit del treball i esforç d'aquests
tres anys, iniciarem i que incidiran en el dia a dia de la gent. En
les darreres setmanes ja hem posat en marxa el caixer automà-
tic, instal·lat dos desfibril·ladors i iniciat les obres del cementeri.
El tema de la sentència de l’obra d’eixamplament del Camí de
Sant Roc, una obra que es va fer fa més de deu anys i que no es
va pagar quan n’era el moment, em preocupa molt, perquè ens
condemna a pagar una quantitat molt elevada de diners, que
deixarà afectades les finances municipals. Serà complicat i vin-
dran uns anys durs, però ho tirarem endavant”. Enric Adell
Moragrega, de 31 anys, es va presentar per primer cop a les
eleccions del 2015 i el seu grup va aconseguir una inesperada
victòria, amb majoria absoluta. 

Els Mossos detenen un home com a
suposat autor d’amenaces

Enric Adell repetirà 
com a cap de llista

Amb una arma de foc falsa, a Roquetes

Per Paüls-Acord Municipal

Catifes de Corpus 
al Perelló

Diumenge dia 3 de juny el Perelló tornarà a que-
dar engalanat amb diferents materials i colors
que els veïns confeccionaran amb dibuixos per a
les Catifes de Corpus. Les catifes  estan decora-
des amb sal, esclòfila d’arròs, pedretes petites,
vegetació de la zona, i sobretot colors combinats
i ben vius,  per ressaltar aquests autèntics tre-
balls d’artesania. Els motius de cada tram de
catifa van variant durant els anys. Cada movi-
ment veïnal o associació local, escull un dibuix
que anirà reproduint al llarg dels quasi 1.000
metres que té el recorregut. Per la tarda a les 18
h missa i a continuació processó del Corpus,
amb l’acompanyament de l’Agrupació Musical l’Emburgada.

Destapa't
Camarles 2018

Demà dissabte 26 de maig, 9 establiments de
Camarles serviran tapes i platerets en parades
a la plaça dels Presidents. L'Associació de
Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos i
l'Ajuntament de Camarles organitzen la 6a
mostra de tapes "DESTAPA'T", una jornada
on els visitants podran degustar una gran
varietat de tapes a un cost de 5 euros (3
degustacions). Aquest any la novetat serà el
Showcooking per als infants a càrrec d'Arnau
Bel "Concursant de Master Chef Junior 4", a
les 18h. Després, a les 19.15h, inauguració del
Destapa't 2018, a càrrec de Lluís Soler, alcalde
de Deltebre.

Enric Adell, alcalde de Paüls. 

El detingut fou traslladat a la comissaria dels Mossos a Tortosa.
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EN UN MINUT

*LA FISCALIA de
Tarragona ha enviat un
escrit als alcaldes que ja
figuren com a investi-
gats en la causa oberta
pels comicis de l’1 d’oc-
tubre, entre ells el de la
Ràpita, per determinar
si van autoritzar deixar
locals municipals per
realitzar les votacions
del referèndum.

*LES COMUNITATS DE
REGANTS DE L’ESTAT
reclamen el nou Pla
Hidrològic Nacional.
Per contra, en el debat
pel Pacte Nacional de
l’Aigua, 75 entitats
socials i ecologistes
defensen al Congrés
l’aturada de nous pan-
tans i transvasaments.

*BONA MÚSICA I
BON MENJAR. És la
combinació perfecta
dels vermuts musicals
de l'Espai gastronòmic
del Mercat municipal
de la Ràpita. Demà dis-
sabte, a partir de les
dotze del migdia.

Més 
notícies

La regidoria de Cultura de la Ràpita ha convocat el premi d’Escultu-
ra Agustí Vizcarro, un dels concursos que organitza al llarg de l’any
l’Ajuntament de la Ràpita en la vessant cultural. El premi va dirigit a
qualsevol persona física que es dediqui a l’escultura, que pot presen-
tar la seua proposta fins al 3 de setembre a les 12 del migdia. L’acta
del jurat es farà pública el 26 d’octubre. Aquest tribunal estarà format
per Èrika Ferraté, regidora de Cultura que actua com a secretària;
l’extècnic del Museu de la Mar de l’Ebre Joan Grau; els pintors Miquel
Paton i Rosa Querol; el tècnic de Cultura de l’ajuntament de la Ràpita
Pau Lleixà i Maria Navarro per part del Consorci del Museu de les Te-
rres de l’Ebre. El premi té una dotació total de 2000 euros. El jurat va-
lorarà en un 60% la qualitat de les obres presentades, en un 30% l’e-
xecució tècnica i en un 10% la seua connexió amb l’univers artístic
d’Agustí Vizcarro ‘La Pin’.

Les Joventuts
d’Esquerra de les
Terres de l’Ebre
(Jovent Republicà
de l’Ebre) cele-
bren per sisè any
consecutiu el con-
curs musical A
Xalar! L’objectiu
d'aquest certa-
men és promocio-
nar els grups
novells de les
Terres de l’Ebre,
les comarques del
Matarranya, el
Priorat i el Baix
Maestrat, així
com la nostra
música, llengua i
cultura. El concurs
d'enguany tindrà
lloc al Poliesportiu
Municipal de les
Cases d’Alcanar el
dissabte 30 de juny a les 23.30 h.
En aquesta sisena edició, els grups participants són Nautilus, de
l’Ametlla de Mar, Esfera, de la Sènia, i Arreu, del Baix Maestrat;
tots tres grups, amb estils de música ben diferents, volen fer-se un
nom dins del panorama musical actual. Després d’haver fet les
votacions a la pàgina de facebook del concurs serà Nautilus qui
tocarà en primer lloc, Esfera els seguirà i Arreu tancarà el certa-
men.

La regidoria de Cultura convoca el
premi d'escultura Agustí Vizcarro

Serà la sisena edició: 
torna el concurs musical A Xalar!

A la Ràpita

Tornen les Jornades Musicals d'Ulldecona

‘Per oferir un refugi cultural d'evasió carregat de màgia’

Les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, al
Montsià, s'han convertit en un dels referents musicals de l'estiu
a les Terres de l'Ebre. Enguany arriben a la 14a edició, malgrat
nàixer com un cicle de música alternatiu i "friqui" que no es
pensava fer tan adult i que s'ha consolidat per "l'amor incondi-
cional a la música" dels seus organitzadors i per la resposta fidel
d'un públic entregat a "traspassar tots els límits mentals" que se'ls proposa. Sota el lema 'Salva't',
aquest estiu les Jornades Musicals inviten al públic a "escapar del fang llefiscós" de tot allò que
passa al seu voltant, a través de la música. Gairebé cada diumenge a la tarda, des del 27 de maig
fins al 26 d'agost, actuaran a l'Ermita d'Ulldecona grups com The Bronson, Nuria Graham,
Aurora&The Betrayers, Los Saxos del Averno, Bemba Saoco, The Fuzillis o A Contra Blues. Cada
sessió la tancaran DJ's del territori del Sénia i hi haurà una sessió formativa de Rap i Rima en defen-
sa de la llibertat d'expressió.

Jornades Gastronòmiques del Llagostí de
les Cases, fins el 22 de juny

El llagostí que es pesca a les nostres aigües té una fisiologia carac-
terística. Amb una cuirassa exterior brillant i amb taques blanques
viu en aigües molt poc profundes, com la badia dels Alfacs, on l’a-
portació de nutrients del riu Ebre n’explica l’elevada concentració i
la seua qualitat. Enguany, des d’avui divendres “celebrem la sisena
edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí de les Cases, fins
el 22 de juny. Hi participen: Cafè del Mar la Lluna, Can Manel, Casa
Ramon, El Nàutic les Cases, La Costa, La Marinada, Les Palmeres,
Mareny i Tancat de Codorniu”. Avui divendres es fa la presentació.
En acabar l’acte, hi haurà una degustació d’algunes de les receptes
elaborades pel Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i de vins inclosos
en el programa de les Jornades. La roda de premsa tindrà lloc, a les
11 h, al Club Nàutic de les Cases.

La Residència L’Onada d’Ulldecona 
celebra 15 anys al servei de les persones grans

Sota la temàtica del popular programa “La Gramola” de la ràdio local del municipi, el qual
ofereix un ampli i complet repertori de música antiga, s’ha celebrat el 15è aniversari del cen-
tre. La Residència L’Onada d’Ulldecona, situada en l’Avinguda Generalitat, a la rambla prin-
cipal del municipi, es va inaugurar l’any 2003 i ofereix servei de residència assistida i centre
de dia. Treballadors i treballadores de l’equip professional que fa possible el funcionament del
centre, juntament amb les persones usuàries del mateix, i les seves famílies, han commemo-
rat la celebració d’aquests 15 anys amb molt d’agraïment. L’ocasió s’ha aprofitat per home-
natjar als treballadors amb més trajectòria al centre de L’Onada Serveis, així com a les per-
sones usuàries de més edat al centre. A més, la celebració també va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura. Tot plegat, la directora general de L’Onada
Serveis, Cinta Pascual, va oferir un discurs als assistents fent menció especial a tota la gent
gran atesa a la residència d’Ulldecona durant aquests 15 anys, així com a les seves famílies,
assegurant que “portem 15 anys treballant amb la mateixa il·lusió que el primer dia”.
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Xavi Llambrich Franch, també
conegut com a Xavi Benigni, és
un jove de 19 anys, veí de
Deltebre i que avui ens presenta
el seu primer llibre "Estima" que el
converteix en l'autor més jove de
les Terres de l'Ebre.

ME: Qui és Xavi Llambrich i qui és
Xavi Benigni?
Xavi Llambrich: Xavi Llambrich és
un noi de 19 anys de Deltebre,
amant del periodisme i del cinema.
Xavi Benigni però, és un pseudò-
nim que em vaig crear com a escut
quan vaig començar a fer vídeos.
ME: Perquè utilitzar un pseudò-
nim?

XLL: En el meu cas, "Benigni" és el
cognom d'un dels meus ídols
"Roberto Benigni" autor de La
vida és bella. Des de ben petit l'he
admirat molt i m'he sentit molt
identificat amb ell, per això, al seu
honor em vaig posar el seu cog-
nom.
ME: Per què aquest llibre?
XLL: Vaig començar a escriure
aquest llibre fa deu mesos per una
mala experiència que vaig tenir.
Em sentia sol, i ningú em deia les
paraules que necessitava sentir-me
dir, així com a teràpia vaig decidir
escriure-me-les a mi mateix i en el
meu cas em van ajudar moltíssim.
En adaptar-les audiovisualment

vaig veure que molta gent es sen-
tia identificada amb mi i que aque-
lles paraules podien servir d'ajuda,
això em va donar moltíssima satis-
facció i a partir d'aquell moment
no he parat. L'objectiu d'aquest lli-
bre és poder ajudar a les persones
més sensibles, recordant-los el que
necessiten recordar.
ME: La confiança en un mateix
comença per estimar-se?
XLL: Tant en els seus pitjors
moments com en els millors sem-
pre ets tu mateix. Però el que hem
d'intentar és ser la millor versió de
nosaltres mateixos, aprenent dels
errors i millorant gràcies a ells.
ME: Convertir possibles errors en

aprenentatges.
XLL: Si no fos pels errors, no
aprendríem, ningú és perfecte.
ME: Jove però amb força expe-
riència en la vida. Has passat per
uns moments complicats que et
van fer decidir ajudar a altres per-
sones i, de retruc, t'has sentit
compensat?
XLL: Moltíssim. He de dir però,
que en aquesta experiència, per
dir-ho així, he tingut moltes ale-
gries però al mateix temps he tin-
gut moltes decepcions, i això m'ha
ajudat a obrir els ulls i adonar-
me'n de qui m'aprecia realment.
ME: Apostar per la bellesa inte-
rior, la que no té ni arrugues, ni un

gram de grassa, ni és baixa, ni
alta...
XLL: Jo penso que el terme de "la
bellesa" cadascú l'interpreta com
vol, és a dir, cada persona té una
manera d'entendre la bellesa.
Personalment, crec que el que fa
"bella" a una persona és el seu
interior, la que la caracteritza i la fa
única. Cada persona et fa sentir
d'una manera i et transmet una
cosa diferent.
ME: En el teu llibre remarques
molt el passat i el futur però
apostes pel present.
XLL: Sempre. S'ha de viure el
moment, per poder aprendre del
passat i així millorar el futur. 

  

S'HA DE VIURE EL MOMENT PER PODER APRENDRE DEL PASSAT I AIXÍ MILLORAR EL FUTUR

Xavi Benigni
XAVI LLAMBRICH FRANCH

La Secrets La Shop de l'Ampolla plena de gom a gom
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El serial del CD Tortosa enfila la seva recta final. Avui
divendres hi ha assemblea de socis i, durant la mateixa,
s’haurà de decidir el desenllaç definitiu. El club, fa unes
setmanes, sense relleus a la directiva, estava abocat a
l’abisme. Ningú feia res per evitar-ho. Finalment, exdi-
rectius amb exercici de responsabilitat, van tirar avant
una candidatura, amb Víctor Abella al capdavant. Però
quan aquesta es va fer oficial, la setmana passada, als
membres de la gestora que no seguien se’ls hi va passar
el cansament i decideixen presentar-se, amb Marià
Curto. 
Un dels motius podria ser que no els agrada la candida-
tura presentada anteriorment. No obstant, algú pot
preguntar: ¿per què no es van moure quan no hi havia
ningú?. Llavors el futur del club si que era incert. Però
en aquell moment no preocupava...i ara sí...
En qualsevol cas, el positiu és que el club importa més
del que semblava i que té més força que fa un mes
enrera quan no hi havia cap candidatura. Ara n’hi ha
dos. I rumors d’una tercera....Víctor Abella ha despertat
l’interès de qui aparentment no el tenia.

Michel 

Assemblea per decidir

Del filial hauria de mirar-se el primer equip al mirall per
veure que l'única política esportiva i econòmica i per
omplir de gent la Devesa és fer-ho així: amb gent només
de la casa i del planter. Jo porto molts anys escrivint i està
publicat que un dels errors de la Rapitenca era no tenir
filial. No es pot ser número 1 d'aquestes comarques
durant molts anys i no donar cabuda a la gent que sortia
del futbol base perquè no tenien lloc al primer equip, per
haver jugadors d'altres llocs. Ara els directius es posaran
medalles d'aquesta campanya de somni amb 143 gols, un
filial ple de joventut format per aquest equip bàsic: Xavier,
Piqueras, Chalé, Mata, Paco, Buera, Paulino, Pau, Tornel,
Peque i David. I, d'aquests, 8 sortits del juvenil. La passa-
da campanya va haver una gran fornada al juvenil, amb
jugadors que acabaven la seva etapa. Se'ls va prometre a
4 que estarien en el primer equip. ¿Quina va ser la sorpre-
sa? Doncs que se'ls enviava al filial. Bes se’n va anar al
Gandesa, on ha fet una gran campanya, i altres jugadors,
amb fusta per a 1a o 2a catalana, se'ls va assignar per
decret anar al filial i no al primer equip. I els nois, compli-
dors i fidels, van fer-ho. I gràcies a Ramon, míster que els
va entusiasmar amb la seva energia, han aconseguit fer el
salt. Diuen que sense Ramon, res hagués estat possible.
Els va enamorar. Després de set anys sense haver filial, la
Rapitenca B ha tornat per la porta gran: amb un ascens.
Ara arriba el gran debat:  aquests jugadors de gran quali-
tat, tots no caben en el primer equip. Què fem amb ells?
¿S'atrevirà Guillermo que juguin els 6 millors al primer
equip? Tant de bo. Aquest filial ha de regenerar-se cons-
tanment. Tots els que acabin del juvenil, han d’anar al filial
i els millors del juvenil també han d’anar jugant amb el
filial, sense importar que baixin; l'important és que acabin
sent la base del primer equip. Felicitats a tots els jugadors
i especialment a Ramon. Sóc un enamorat de la joventut
i dels filials i avui faig un homenatge a aquest equip.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Filial de la Rapitenca: 
història d’un èxit

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE
L’EBRE, nova edició de Minut 91, anàlisi de la
jornada amb resums amb els gols dels partits:

Rapitenca-Tortosa, la Sénia-Cambrils Unió i Jesús i
Maria-Aldeana. Intervindran: Jesús Ferrando, Guillermo
Pamplona, Jordi Pérez, Ito Galve, Joan Suñé, Roger
Blanc, Aitor Roiget, Blai Fabregat i Albert Ros.

22.30 h

Cristian Bertomeu, en un emotiu
programa a Canal Terres de l’Ebre, ja va
anunciar el seu comiat: penjava les bo-
tes a finals d’aquesta temporada. 
Diumenge passat, en el darrer partit

a casa, al final del mateix, va rebre el
merescut homenatge dels seus com-
panys, tècnics i de tot el club en gene-
ral. Li van fer un passadís i a més li van
regalar una samarreta per l’ocasió.
Cristian va marcar el darrer gol a casa,
com a futbolista.

Cristian Bertomeu, comiat al gran capità 

Avui divendres (20.30
hores), al Centre Civic de
Ferreries, el CD Tortosa
celebrarà una assemblea
extrordinària. En principi,
s’havia de confirmar la
candidatura de Víctor
Abella, que ja va fer-se ofi-
cial la setmana passada i
que ja ha començat a tre-
ballar per estructurar el
club per la temporada
vinent. No obstant, el cap
de setmana passat, va
existir la informació de que
podria haver-hi una nova
candidatura, amb gent del
futbol base que, en princi-
pi, havia manifestat el seu
cansament i que no seguia
a la directiva. I ahir, en el
moment del nostre tanca-
ment, es va comunicar que
es presentava avui. Estarà
encapcel.lada per l’exalcal-

de Marià Curto. Per tant, a
l’assemblea s’haurà de
decidir com queda el con-
flicte i si acaben havent
eleccions.  
Pel que fa al primer equip,
dir que està acabant la lliga

amb dignitat i que dissabte
passat, en el darrer partit a
casa, va empatar amb
l’Igualada (1-1). Cristian
Ventura va fer l’1-0 i
l’Igualada va empatar ja al
final. Selu, amb molesties,

va haver de seguir jugant
perquè no hi havia porter
suplent. Abans del partit
del primer equip, el cadet i
l’aleví van rebre el passadís
per haver estat campions
en aquesta temporada. 

Assemblea de socis del CD Tortosa

AVUI DIVENDRES (20.30 H) AL CENTRE CÍVIC DE FERRERIES

Es confirma que, a darrera hora, hi haurà una altra candidatura, a més de la de Víctor Abella

Dani i Masqué
renoven amb l’Ascó

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó ja ha fet oficial les
primeres renovacions. És el
cas del defensa esquerrà
Dani Argilaga, que com-
plirà la cinquena tempora-
da amb el conjunt de la
Ribera d’Ebre, i del centre-
campista Sergi Masqué. Es
segueix treballant amb les
altres renovacions. 

Nando Garcia, tècnic del Catalònia, ja va manifestar
que no seguia al club jesusenc. Ha tingut diverses propos-
tes. Diumenge, acceptava la del Móra la Nova per al nou
projecte històric per al club a la Segona catalana. 

Nando Garcia (Catalònia)
entrenarà al Móra la Nova

PER LA TEMPORADA VINENT

A l’estiu passat, quan es va conèixer el calendari i es va
poder observar que el derbi, entre els dos equips ebrencs
de la categoria, Rapitenca i Tortosa, es produia a la darrera
jornada, les especulacions van obrir-se sobre quin seria
l’estat dels equips i quina necessitat podrien arribar a tenir
en la cloenda del campionat. Amb el temps, les respostes
han estat clares. No hi haurà cap interés classificatori. La
Rapitenca, fruit d’una gran segona volta, fa jornades que
està salvada i el Tortosa, amb adversitats i problemes diver-
sos, és cuer i fa setmanes que ha baixat a Segona. El derbi,
que es disputarà demà dissabte (17h), serà partit de co-
miat. La Rapitenca, amb els deures fets, ha perdut en les
dues últimes jornades. Tancarà la lliga amb ganes de millo-
rar la imatge del darrer dia, contra el Bellvitge. Ara ja és
temps de mirar endavant. Les gestions rapitenques conti-
nuen per planificar la propera temporada. I en aquest sen-
tit ja hi ha jugadors compromesos i ‘lligats’ perquè no pu-
guin marxar en la transició del mes de juny. De la darrera
jornada, qui es juga molt és el Vilaseca, i amb ell, equips de
la Segona que volen evitar compensacions.  

Rapitenca-Tortosa, derbi per
acabar la lliga

DEMÀ DISSABTE (17H)

L'aleví A i el cadet A van rebre un reconeixement, abans del partit del primer equip.

Nando Garcia, en la presentació com a entrenador moranovenc.
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La Sénia, amb gol de Capi avançada la segona meitat,
es va endur la victòria del camp de l'Ulldecona (1-2). Els
locals, amb juvenils, com també la Sénia, van pressionar
molt a la represa, amb l’1-1, tenint opcions, però en una
contra letal, creada per Capi, Callarisa, Pol i culminada pel
mateix Capi, la Sénia es va endur el triomf. A la primera
meitat, el partit va estar igualat i obert. El pichichi faldut,
Nacho, va marcar l’1-0. La Sénia va passar a tenir més
control de la pilota i en temps afegit al primer temps va
empatar amb un golàs de Marc Lleixà, amb un tret des de
fora de l’àrea. Els locals van protestar que el llançament
de banda que va precedir el gol era favorable a l’Ulldeco-
na i no a la Sénia com va assenyalar l’àrbitre.
Teixidó no seguirà. El tècnic de l’Ulldecona, Antoni Tei-

xidó, va manifestar que no seguirà. Tot i que les darreres
setmanes semblava que si que ho faria, la seua decisió fi-
nal és que no renova. El mister deia que “he estat molt bé
a Ulldecona on m’he trobat amb un president i una junta
seriosa que ha fet una bona feina. L’equip, malgrat totes
les baixes, ha fet una gran temporada, tot i que en les da-
rreres jornades ha baixat molt. Però de cara a la tempo-
rada vinent havia plantejat que voldria fer unes incorpo-
rracions per potenciar la plantilla i després de reunir-nos,
el club ha estat honest i m’ha informat que pressupostà-
riament no es poden fer. Per aquest motiu no seguiré i no
ha hagut cap problema més. Al contrari”. 

La Sénia s’emporta el derbi al
camp de l’Ulldecona

TEIXIDÓ ANUNCIA QUE NO SEGUIRÀ 

El Gandesa va golejar al camp del Torredembarra (0-6),
amb tres gols de Dilla, que es consolida com a pichchi del
grup, un de Cristian, un de Gumiel i un de Yassine. Els
gandesans van aprofitar la debilitat actual del Torredem-
barra, que ja ha existit en el darrer terç de la lliga. I amb
el triomf asseguren la tercera plaça. Una nova fita histò-
rica per a un club capdavanter a la categoria. El partit ja
va quedar sentenciat al descans amb el 0-4. Segons el
tècnic Guillermo Camarero, “partit amb poca història da-
vant d’un rival que només presentava 13 efectiu i que, a
més, ha tingut una lesió del porter al primer temps. Vam
dominar i a més dels gols vam tenir més ocasions. Al des-
cans vam fer els canvis per tenir tots els jugadors minuts
i res més a dir. La tercera plaça ja està assegurada i és una
gran classificació que premia el treball de l’equip durant
tot l’any”. Guillermo no seguirà. Entrenarà a la Rapitenca.
Han hagut converses amb tècnics però cap concretada.

El Gandesa fa història, serà tercer

VA GOLEJAR EL TORREDEMBARRA (0-6)

La Cava va guanyar la Pobla de Mafumet B (2-1). Una
victòria agònica que es va produir avançada la represa
amb el gol de Sani i amb el de José Mari. Amb el triomf,
la Cava arriba a la darrera jornada lluny del descens direc-
te. I ara ha de mirar de quedar el més amunt possible per
esperar caramboles per evitar les compensacions. D’en-
trada, ha de guanyar al Vendrell, en el darrer partit. I es-
perar que la Canonja pergui contra el Camarles. Així, la
Cava, ara 13ena, acabaria en 12ena plaça. Aquesta seria
una plaça que podria comportar permanència si se salva
el Vilaseca o si puja el segon classificat en la promoció.
Però si la Canonja trau un punt, la Cava ha de guanyar
per ser 13è i que es donin els dos casos: que se salve el
Vilaseca i que puge el segon. No guanyar podria significar
que si ho fa el Batea, la Cava quedaria en la 14ena plaça
que d’entrada no tindria permanència. 

La Cava lluitarà per salvar-se

2A CATALANA. TRIOMF CONTRA LA POBLA (2-1)

L'Aldeana, tercer, va empatar amb el líder l'Am-
polla (1-1). D'aquesta forma, amb el triomf del
Móra la Nova, els ampolleros necesiten guanyar
en la darrera jornada per ser campions. A hores
d'ara tenen 88 punts, com els de Lizaso.
El partit va ser igualat, si bé al primer temps

l’Ampolla tenir més el domini i també les arriba-
des, sobre tot una que Samu va desaprofitar quan
estava davant de porteria. L’Aldeana es va defen-
sar amb ordre, pressionant dalt i ajustant les línies
per no deixar jugar a l’Ampolla que, no obstant,
va disposar igualment de control de la pilota. La
nota negativa per als locals va ser la lesió del cen-
tral Gasparin, jugador emergent aquesta tempo-
rada, sent un dels destacats. I que estava fent un
bon marcatge a Gallego. A la represa, amb el 0-0,

el partit va ser esplèndit. L’Aldeana va crèixer i van
haver-hi alternatives. L’equip local ja va tenir més
presència ofensiva i l’Ampolla, a través de Samu,
va fer el 0-1. Guillem, actiu per la  dreta, va fer
una gran jugada, marca de la casa. I Samu va mar-
car un golàs. Es jugava amb molta intensitat, i el
partit estava obert. El local Jonatan, amb remata-
da espectacular, va fer també un golàs per l'Alde-
ana que servia per empatar el derbi. L’Aldeana es
va quedar amb deu i l’Ampolla va fer sensació de
poder marcar el segon gol, però la defensa aldea-
na i el porter Sergi Auré van evitar-ho. En la darre-
ra jornada, avui divendres (20.30h), l’Aldeana de-
fensarà la tercera plaça al camp d’un Jesús i Maria
que, cas de guanyar, acabaria ocupant-la. L’Am-
polla per ser campió ha de guanyar el Roquetenc.

Aldeana-l’Ampolla, gran partit (1-1)

3A CATALANA. EL LÍDER VISITAVA EL TERCER CLASSIFICAT

El Camarles va empatar contra el Vendrell en el darrer
partit a casa de la temporada (1-1). En la darrera jornada,
visitarà la Canonja, equip que necessita empatar o guan-
yar per evitar compensacions. Passi el que passi, els ca-
marlencs acaben la lliga en una quarta plaça que és me-
ritòria tenint en compte les adversitats en forma de baixes
que han existit. Es rumoreja que Kiki, tècnic del Torrefor-
ta, podria ser el proper entrenador camarlencs. Del darrer
partit a casa, el tècnic Xavi Cid deia que “fou un clàssic
de final de temporada, amb alternatives, amb un Vendrell
que va començar millor. No obstant, amb els minuts, tot
i les baixes, vam reaccionar, encara que sense molta pro-
funditat. A la represa, ells van pressionar més amunt i ens
van marcar el 0-1. Penso que després, amb l’entrada
d’Edgar i de Ferreres, que estaven a la banqueta amb mo-
lesties, l’equip va fer un pas avant i, a més de fer Cristian
l’empat, vam tenir, amb l’1-1, diverses ocasions per poder
guanyar”. Cid valorava “la quarta plaça, que és un bona
classificació final, tot i les adversitats que hem tingut. És
mérit dels jugadors, del seu treball, i s’ha pogut consolidar
una posició capdavantera altre cop”. 
El darrer partit serà a la Canonja, on el descens com-

pensat estarà en joc per als locals: “anem amb moltes bai-
xes per diversos motius: Raül, Aitor, Víctor, Ferreres i
Aleix però serem competitius igualment tenint en compte
en què és un partit en què hi ha coses en joc i també que
hi ha tercers equips pendents d’aquest resultat”. 

El Camarles empata amb el Vendrell

L’EQUIP ACABARÀ SENT QUART EN LA LLIGA (1-1)

El Batea va perdre al camp del Morell (1-0) i encadena
quatre jornades sense guanyar (1 punt de 12) en el mo-
ment decisiu de la temporada. La baixa de Jordi Vilanova
pesa en un equip que ha perdut pistonada. La seua situa-
ció és complicada. És 14è i necessita un punt per evitar el
descens directe, en la darrera jornada, a casa amb l’Hos-
pitalet, penúltim. Però amb les compensacions ocupa una
plaça que és insalvable. Per tant, ha de guanyar a l’Hos-
pitalet i esperar que la Cava no ho faci a Vendrell. I acabar
13è. I llavors, també esperar que no baixe el Vilaseca i
que puge el segon classificat. Complicat. Des de Batea
admetien que “hem de guanyar a l’Hospitalet i espera es-
deveniments. Està complicat però mentre hi ha vida, hi ha
esperança”. Del partit al Morell, deien que “el futbol no
va ser just amb nosaltres. Va ser un partit igualat en el
que vam tenir opcions, però no vam transformar-les”. 

El Batea es complica i molt

VA PERDRE AL MORELL I LA SALVACIÓ S’ALLUNYA 

L'Amposta va patir per guanyar un Catalònia que me-
reixia més pel joc i les ocasions que va tenir (1-0). Carles,
amb una acció protestada pels visitants en considera que
va haver-hi una lta anterior a la rematada, va marcar l'1-
0 al 14 del primer temps. Semblava que seria un partit cò-
mode per a l'Amposta que va tenir un parell d’opcions
més. Però, poc a poc, el Catalònia, que ja havia consumat
el descens, va guanyar metres davant d'un Amposta que,
amb la promoció assegurada,  va jugar sense intensitat i
que va mostrar desgast després d'una segona volta de
gran esforç. El Catalònia, a la represa, es va apoderar del
partit, creant fins a 3 possibilitats clares per empatar. Tot
i sofrir, els ampostins van sumar els tres punts i segueixen
amb opcions de ser campions en la darrera jornada, quan
visiten el Roda, equip ja en descens. El líder Cambrils hau-
ria de perdre a la Sénia i l'Amposta guanyar a Roda. Els
de Bel porten 18 jornades sense perdre.
Jordi Pérez, president de l’Amposta, deia que “vam co-

ençar bé però amb els minuts el partit es va trobar i no
vam estar ben posats, davant d’un catalònia que a la re-
presa va dominar i va tenir opcions. No crec que va ser un
problema d’actitud, penso que simplement l’equip es va
acomodar amb el resultat a favor i no va saber reaccionar
tot i intentar-ho amb els canvis”. Fernando Garcia, tècnic
del Catalònia, estava molt “molt satisfet de l’equip pel
partit que va fer al camp del segon classificat”. 

L’Amposta posa pressió al líder
fins a la darrera jornada

VA VÈNCER EL CATALÒNIA, QUE MEREIXIA L’EMPAT 

Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia, va intervenir diumenge al programa
Minut 91 de Canal Terres de l’Ebre. Va fer-ho per parlar del derbi dispu-
tat aquell dia a Ulldecona. Però també va comentar el proper partit,
quan la Sénia rebrà al líder Cambrils U., equip que amb l’empat seria
campió. Si perd i l’Amposta guanya, ho seria l’Amposta: “d’entrada vull
deixar clar que sortirem a guanyar perquè volem acabar cinquens. És el
nostre objectiu, i més amb les dues darreres victòries fora de casa. Però
ja anticipo que nosaltres només entrenarem un dia aquesta setmana i
que diumenge jugaran els jugadors que cregui oportú en ser el darrer
partit. Però que ningú malpensi de la Sénia, en un sentit o en un altre.
Ho dic després de l’experiència de la temporada passada, quan una ve-
gada èrem campions i vam rebre al Catalònia, ens vam veure immersos
en moltes suspicàcies que no tenien sentit”. Jordi Pérez, president de
l’Amposta, que també estava al programa, va aclarir que “per la nostra
part, dir que Serrano i la Sénia s’han guanyat el respecte màxim amb la
temporada que han fet. En cap cas, posarem en dubte el seu partit. A
més, primer que res, nosaltres hauriem de guanyar a Roda”. 

Serrano parla del darrer partit de la lliga

ACLARIMENTS DEL TÈCNIC DE LA SÉNIA. REBEN AL LÍDER
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El Móra la Nova va guanyar el Corbera (3-1) i segueix amb opcions de ser campió. Li-
zaso, tècnic del Móra la Nova, es mostrava satisfet “per la victòria, tot i que ara costa mo-
tivar a l’equip, malgrat que hi ha il.lusió per lluitar per ser campions fins el final. Però l’Am-
polla no afluixa. Cal dir que va ser un partit distès en el que vam donar minuts a jugadors
que n’han tingut menys. I que van estar força bé. Vam marcar l’1-0 i llavors vam baixar la
intensitat. El Corbera va empatar avançada la represa però  va haver reacció i Agustí va
fer d’immediat el 2-1 i Yassine el 3-1. Felicitar una vegada més a l’equip perquè està posat
fins el final”. Robert Costa, del Corbera, deia que “vam fer un partit molt digne tenint en
compte que vam començar amb deu perquè no teníem efectius. A la mitja hora va incor-
porar-se Lachen. Vam estar bé, tenint opcions com un travesser. El Móra Nova també en
va tenir, fent Agustí de penal l’1-0. A la represa vam seguir jugant bé, alliberats i còmodes,
fent l’empat també de penal. Als darrers minuts, sense canvis, vam baixar i ells, que tenen
molta pegada, van aprofitar-ho per decidir amb el 3-1”. Agus: 52 gols. Imparable  

El Móra la Nova iguala a punts a l’Ampolla

3A CATALANA. TÉ OPCIONS DE SER CAMPIÓ FINS LA DARRERA JORNADA

El Perelló va guanyar a Alcanar i és sisè. L’Alcanar, amb dificultats en el darrer tram del
campionat, 3 derrotes seguides havent rebut 14 gols en 3 partits, és ara setè. David Bur-
gos, tècnic de l’Alcanar, deia que “estem en dinàmica negativa i això es nota. No podem
revertir la situació, malgrat intentar-ho. El Perelló, aprofitant una indecisió nostra, es va
avançar amb el 0-1 però, tot i empatar, vam rebre dos gols més abans del descans. A la
represa vam buscar entrar en el partit però no vam poder fer-ho i el Perelló va saber con-
trolar-lo. No mereixem un final de lliga com el que estem tenint. Felicitar al Perelló per la
victòria i per la segona volta”. Molinos, del Perelló: “vam fer el 0-1, amb gol de Raúl. El
partit estava obert; vam poder marcar el 0-2 però va ser l’Alcanar qui va empatar amb un
tret des de fora de l’àrea. El partit es va obrir, jugant ben posats. Un penal a Infantes trans-
format per Xixo va ser l’1-2. I abans del descans, bona jugada de Didac i golàs de Joab. A
la represa, amb el partit trencat i amb més espais, vam tenir moltes ocasions, fins que In-
fantes va marcar l’1-4. A diferència de la setmana passada, molt content de l’actitud”. 

El Perelló goleja al camp de l’Alcanar (1-4)

ELS DE MOLINOS SÓN SISENS

El Jesús i Maria va guanyar al camp del Santa Bàrbara
(2-3) i si guanya avui divendres a l’Aldeana (20.30h) serà
tercer. A hores d’ara, és quart. El partit va ser intens i amb
alternatives. Els visitants es van avançar amb el 0-2 amb
gols de Prades i Sufiane. Agustí i Callau van empatar però
Sufiane feia el 2-3 a la represa. Segons Ito, director espor-
tiu del Jesús i Maria, “vam sortir molt posats al partit i vam
ser molt superiors durant la primera mitja hora. Prades, as-
sistit per Sufi, va fer el 0-1. I Sufi va marcar després un
gran gol que fou el 0-2. Destacar el seu esforç en competir
en l’època que estem. No obstant, amb el 0-2 ens vam
adormir i arran de dues errades nostres, el Santa va empa-
tar. Però a la represa vam anar a buscar el partit i Sufi va
marcar, de cap, el 2-3. Vam aguantar bé i remarcar que
novament dos juvenils van ser titulars i que a la represa
també van jugar-ne d’altres. Avui rebem a l’Aldeana i, si
es pot, il.lusiona acabar tercers”. 

El J. i Maria lluitarà per ser tercer

VA GUANYAR AL CAMP DEL SANTA BÀRBARA (2-3)

Roquetenc i RBítem van empatar en un partit amb moltes
alternatives i ocasions (3-3). Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc, deia que “gran partit, sobre tot a la pri-
mera meitat, amb ocasions i gols a les dues porteries. Ca-
marero, amb 3 gols, va posar per davant el Roquetenc amb
el 3-2 amb què s’arribà al descans. A la represa va dominar
més el R Bítem però va topar amb un Àlex força inspirat. Als
darrers minuts, amb un penal rigorós, el R Bítem va empa-
tar”. Abans de començar el partit es va fer un reconeixe-
ment al prebenjamí roig, campió de la seua lliga. També a
Otero, que va jugar el darrer partit a casa. Parra, tècnic del
R. Bítem, deia que “va ser un partit amb molts gol i oca-
sions a la primera meitat. A la represa, amb el 3-2, vam in-
sistir i vam tenir més possibilitats, però només vam poder
empatar al final i de penal. El partit va ser el reflex de molts
altres en els que hem tingut ocasions però ens ha mancat
encert per a transformar-les”. Hat-tric de Jota pel R-Bítem.

Derbi amb gols

ROQUETENC-REM BÍTEM (3-3)

El Sant Jaume, després de 8 jornades (1 punt de 24),  va
tornar a guanyar. Va ser contra el Masdenverge, equip que
està necessitat per evitar el descens (3-1). Xavi Llorach, del
Sant Jaume: “dessprés de vuit jornades sense guanyar, volí-
em acomiadar-nos de l’afició amb una victòria. Però a la pri-
mera meitat, el Masdenverge, necessitat de punts, va estar
més posat, fent el 0-1. Vam parlar-ho i a la represa vam mi-
llorar, dominant i creant perill per bandes, sobre tot per la de
Pardo. Vam remuntar amb el 3-1. Vam ser mereixedors de
la victòria. Donar ànims al Masdenverge, espero que se sal-
ve. Diumenge anem al Pinell amb ganes d’assolir un bon re-
sultat per acabar el millor possible”. Des de Masdenverge,
deien que “a la primera meitat vam estar ben posats, fent
un gran desgast físic. El premi fou el 0-1. Però a la represa
ells van fer dos o tres canvis i van estar més ficats mentre
que nosaltres vam acusar el desgast. Ens van superar per les
bandes, dominant i fent els gols”.

El Sant Jaume torna a guanyar

VA VÈNCER A UN NECESSITAT MASDENVERGE (3-1)

El Vilalba, que ha guanyat 5 dels darrers 9 partits, manté
opcions de salvar-se en vèncer un Godall que va anar amb
moltes baixes (2-0). Els terraltins visiten l’Olímpic en la da-
rrera jornada. Depenen d’ells per evitar el descens directe i
llavors han d’estar a expenses del que faci el Masdenverge
per poder evitar també una possible compensació (si exis-
teix). Abdul, del Vilalba, deia que “primera meitat molt
igualada, amb poques ocasions. A la represa, vam fer un
canvi tàctic per obrir el camp i tenir accés per les bandes,
fixant dos davanters per a les rematades. I ens va anar bé.
Quim, arran d’una bona jugada, va fer l’1-0 i Sufiane va
sentenciar amb el 2-0. Victòria merescuda i ara esperar si
ens podem salvar en la darrera jornada”. Joan Subirats,
tècnic del Godall, comentava que “vam anar amb moltes
baixes, molt limitats. A la primera meitat vam aguantar bé
i a la represa, un cop ens vam fer l’1-0, vam intentar-ho
però no vam poder recacionar”. 

El Vilalba segueix viu

VA SUPERAR UN MINVAT GODALL (2-0)

L’Arnes encara té opcions

TRIOMF EN TEMPS AFEGIT, CONTRA L’OLIMPIC (4-3)

El Pinell està en zona de descens directe, però té opcions
de salvar-se si guanya al S Jaume i no ho fa el Vilalba al
camp de l’Olímpic. Llavors ja dependria del que farà el
Masdenverge, si hi ha una compensació. A la Cala, els pi-
nellans van anar amb onze justos i van remuntar als da-
rrers minuts. Subi, tècnic local: “després del partit del Pe-
relló, una vegada salvats, no estem jugant amb la
intensitat adequada. A més, l’actitud va ser negativa. I era
un partit en què havíem de competir i en el que amb una
mica d’intensitat havíem de guanyar. I el teníem a favor
amb el 2-1. Però vam estar molt malament i el Pinell va re-
muntar i va guanyar perquè va tenir més ocasions. En ge-
neral, no es va jugar a res i qui menys errades va cometre
va guanyar. Tot i parlar-ho, és complicat motivar”. Blai,
delegat del Pinell: “partit molt intens i amb alternatives.
La nostra necessitat de guanyar ens va portar a la remun-
tada final. Ara toca guanyar al Sant Jaume i esperar”. 

Victòria èpica del Pinell 

AMB 11 JUGADORS, A L’AMETLLA (2-3)

Cristian (Amposta B) entrenarà al Jesús i Maria

*CRISTIAN TORTA, tècnic de l’Amposta B, entrenarà al Jesús i Maria la temporada vinent.
*ELS TÈCNIS DEL SANTA BÀRBARA, MARIO MAZA I ROBERT, han estat destituïts a manca

d’una jornada. Mario ja va informar que el president els va dir de renovar però que, finalment,
el tècnic no ho va veure clar i va ser ell qui anunciava que el tàndem tècnic no seguia. Des de
llavors l’ambient s’ha enrarit i han hagut discrepances que han comportat aquesta decisió de
la junta que s’estalviarà una jornada. Parra (R Bítem) dirigirà l’equip planer la lliga propera.
*MARIO JAVALOYES I ALBERT FORCADELL, amb Marcos, entrenaran el Catalònia.
*SUBI, ara a l’Ametlla, apunta a ser el proper entrenador de l’Aldeana. Xavi Pino podria ser

president una vegada Pedro Uria ho deixa. Es mantindrà una línia continuista. 
*SI L’ARNES no salva la categoria, podrien marxar diversos jugadors i la directiva podria dei-

xar-ho. Futur incert. Pero si hi ha continuïtat, el tècnic Roger també seguirà. 

L’Arnes va vèncer l’Olímpic, en temps afegit (4-3). Segueix
a la cua però amb opcions de permanència, tot i que compli-
cades. Roger, tècnic de l’Arnes: “va ser un partit que es podia
suspendre per la pluja. Però es vam decidir disputar-lo. A la
primera meitat, tot i que era difícil per l’estat del camp, vam
adaptar-nos i vam posar-nos amb el 3-1. Però a la represa
l’Olímpic va reaccionar i va empatar. Semblava que ja està-
vem abocats al descens quan Raül va fer un golàs en afegit.
Ho tenim complicat perquè hi ha equips per davant i visitem
el R Bítem. Però ho intentarem”. Andreu Cano, de l’Olímpic:
“era molt complicat jugar, tal com estava el camp. Però vam
acordar fer-ho. A la primera meitat no ens vam adaptar (era
molt complicat jugar per l’estat del camp) i ells si que van fer-
ho i van estar millor. Al descans vam parlar de que havíem
d’estar més posats i així vam fer-ho a la represa, empatant i
tenint altres ocasions. Semblava que el 3-3 seria definitiu
però una jugada inverosímil, des del córner, va ser el 4-3”.  

Josep Otero, del Roquetenc, va rebre un reconeixement en jugar el darrer partit a Roquetes.

Deixa l’equip per motius laborals, pels quals marxa a Sevilla. A la dreta, la pubilla del Roque-

tenc, Núria Julián Gisbert.
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A L’AUBE DE JESÚS I MARIA

CAMPUS PEPE ROIG BALART

Aquest cap de setmana passat al camp de
futbol de l'Aube-Jesús i Maria es va disputar la
Copa DeltaFira un torneig en categoria benja-
mí organizat per Aleix Franch coordinador del
FF UD Jesús i Maria. 

Les semis van ser: Girona-Villarreal i Nàstic-Ampolla. I la final
Nàstic-Girona va acabar amb empat, 1-1, i als penals va guanyar el
Girona. Màxima emoció fins al últim moment. Va ser “un gran èxit
amb 16 equips. Tot va sortir genial en la primera edició de la Copa
DeltaFira”. Classificació dels 8 primers equips: Girona, Nàstic, Vila-
real, Ampolla, Amposta, Primer Toque, Levante i Jesús i Maria.
D’altra banda, diumenge vinent, també a l’Aube, tindrà lloc el II
Torneig femení benèfic per la Lliga Contra el Càncer. A la foto de
l’esquerra, Aleix Franch amb el millor jugador del torneig. 

Es va disputar la Copa DeltaFira i diumenge vinent es farà el
torneig femení benèfic per a la Lliga Contra el Càncer

El Campus Bítem Pepe Roig compleix 10 anys. Les ins-
cripcions estan obertes fins el 27 de juny. El Campus serà
del 2 de juliol fins el 10 d’agost, amb moltes activitats,
com cada any, a les instal.lacions esportives de Bítem.

UN ÈXIT DEL FUTBOL FEMENÍ A LES NOSTRES TERRES, DIUMENGE PASSAT

#ORGULLOSA a l’Ebre
L’estadi municipal Josep
Otero de Tortosa ha aco-
llit aquest diumenge la
jornada #ORGULLOSA a
l’Ebre; més de 250 nenes
i noies han participat i
han gaudit d’aquesta
Jornada que ha aconse-
guit aproximar el futbol
femení al nostre territori.
Al matí s’han disputat els
triangulars de formació
amb els equips del CF
Terrassa, Reus Deportiu,
Tecnifutbol Salou, que
han servit de preparació
per a les seleccions de
Terres de l’Ebre, sub 12,
sub 14 i sub16 que dispu-
taran les trobades territo-

rials el proper dia 16 de
juny a Salou. A la tarda la
selecció amateur de
Terres de l’Ebre ha dispu-
tat un triangular contra el
CF Cambrils i el FC
Barcelona; un triangular
atractiu i competitiu que
ha portat més de 300
persones a les grades del
Josep Otero. Al finalitzar
el triangular s’ha fet una
entrega d’obsequis als
clubs invitats i l’entrega
de trofeus als equips i
millor jugadora i portera
del torneig. La millor por-
tera ha estat Andrea
Gavaldà de la selecció
amateur Terres de l’Ebre i

la millor jugadora
Candela Andújar del FC
Barcelona. Les campiones
han estat les noies del FC
Barcelona B, les subcam-
piones del Cambrils CF i
les terceres classificades,
la selecció amateur. A
l’entrega han assistit, el
subdelegat de la FCF
Miquel Piñol, el delegat
del futbol femení Secun
Arrastraria, Miquel
Espert, directiu del FC
Barcelona, Carme Valls,
coordinadora de l’Institut
Català de les Dones  i la
Representant Territorial
de l’Esport  Cinta Espuny.
Nota i foto: FCF. 

CLUB PATÍ L’ALDEA. EN CATEGORIA INFANTIL

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el
Campionat territorial de patinatge artístic en
categories benjamí, aleví i infantil a les
instal·lacions del CP Cambrils. El Club Pati
L’Aldea amb Manel Villarroya al capdavant
continuen amb acumulant medalles aquesta
temporada, aquest cop amb l’or aconseguit
per Roger Arasa en categoria infantil masculí,
obtenint així una plaça per al campionat de
Catalunya. Núria Esteller també en categoria infantil va obtenir el 8è lloc i Iris Ferrer
4ª aleví, totes dues classificades per al campionat Federació de Catalunya.

Diumenge 27 de maig, la Unió Esportiva Campredó organitza el VI Trofeu José Pagà
dedicat a la categoria benjamí del futbol base. Al camp municipal de la Forja, de
Campredó, 8 equips de benjamins jugaran per aconseguir el primer trofeu que porta
el nom d’un il·lustre campredonenc i soci de la UE Campredó en reconeixement a la
seva trajectòria de suport al club, al futbol i bàsquet durant moltes dècades.
Els equips de categoria benjamí participants són: l’Ampolla, Roquetenc, Jesús i
Maria, Remolins Bítem, Amposta, l’Ametlla, Masdenverge i UE Campredó.
La UE Campredó disposa de 3 equips de futbol base en categories benjamí, aleví i
infantil.

Roger Arasa, campió territorial

DIUMENGE VINENT, A CAMPREDÓ, EN CATEGORIA BENJAMÍ

VI Trofeu José Pagà

A Bítem: 10è aniversari
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148 ATLETES VAN ACABAR LA PROVA A JESÚS

L’Ampolla va acollir aquest , 19 de maig, 165 triatletes que van participar en el XIV Ironcat- Copa de les Nacions.
D’aquest total, 148 atletes van acabar la prova. La competició, la més antiga d’aquesta distància a la península Ibèrica,
es va iniciar a les 7 del matí a la platja de l’Arquitecte de la població amb la prova aquàtica, en la qual els participants
havien de nedar 3,8 quilòmetres. Un cop finalitzada, la següent modalitat a realitzar va ser la bicicleta, en la qual ha-
vien de recórrer 180 quilòmetres. La darrera disciplina va
ser la cursa a peu, que constava de 42 quilòmetres, la
distància d’una marató. En la categoria masculina, el
guanyador va ser Albert Jimenez Garces, amb un temps
de 08:50:00, el triatleta del Club Natació Mataró partici-
pava en la prova per tercer any consecutiu. Només nou

minuts després, arribava
a la línia de meta el segon
classificat: Enrique Bara-
jas Ojeda (Prat Triatló
1994), amb un temps de
08:58:54; i Aliaksei Trak-
himchyk (Triatló Jovent
79), amb un temps de
09:00:33, va arribar en
tercera posició. (notícia
d’ebredigital.cat).

Ivet Farriols i Albert Jimenez guanyen 
l’Ironcat-Copa de les Nacions de l’Ampolla

El CF Catalònia està enllestint un Campus innovador en
el que, entre altres activitats, es faran entrenaments en
llengua anglesa. Primera setmana, del 25 al 29 de juny.
Segona, del 2 al 6 de juliol. Hi haurà entrenaments espe-
cífics de porters.

El sènior del CH Amposta
va guanyar el Sant Quirze
25-23 i s’assegura el pri-
mer lloc del grup, a
manca d’una jornada per
tancar la primera fase en
la Copa Catalana
‘Gonzalo Usero’.
Per la seua banda, l’HC
Perelló va vèncer al camp
del Gavà per 19-21 en un
partit que va encarrilar al
primer temps. A la repre-
sa, les locals van reaccio-
nar i van estar més posa-
des, però la renda de les
ebrenques va permetre
sumar els la victòria en
aquesta Copa. Falta una
jornada per acabar una
gran temporada.  

Copa
Catalana

HANDBOLHANDBOL

El CE Tortosa, subcampió del TOP4 cadet femení

Cap de setmana fantàstic
per a l’handbol cadet
català amb el TOP-4 dis-
putat a Tortosa. Gran
ambient i sensacions de
que l’handbol batega
amb força. Emoció i sen-
timent per un esport que
va ser protagonista en
majúscules. El CE Tortosa
fou segon en perdre a la
final contra el
Palautordera per 29-33.
El partit per la tercera i
quarta plaça va enfrontar
al Granollers i al
Canovelles que van guan-
yar les de Granollers que
es van adjudicar la tercera
posició.

El Centre d’Esports
Tortosa es va imposar a la
semifinal, per 29 a 25, al
Granollers en un partit
molt exigent. A la final,

les tortosines es van
enfrontar al Palautordera
que va acabar amb 29 a
33. Una segona posició
que és un reconeixement

a la trajectòria exitosa
d’una temporada. L’equip
va fer vibrar el pavelló i
va arribar a la final con-
trapronòstic, després de
superar el Granollers en
un partit que no s’obli-
darà,
Des de la Federació van
destacar el gran treball
d’organització del Centre
d’Esports Tortosa. Tot
plegat, un èxit per a l’es-
port català. El cap nde
setmana va ser una festa
per a l’handbol català i,
més en concret, per a l’e-
brenc i tortosí pel nivell
esportiu i per les emo-
cions que es van viure.

PASSIÓ PER LA MOTO

El Motoclub Terres de l’Ebre va rodar
per primer cop aquest cap de setmana.
El dia de la seua presentació oficial,
més d’un centenar de motoristes van
conduir per les quatre capitals de les
comarques ebrenques, en una jornada
que va posar de manifest la passió per
les dos rodes al territori. 
Des de l’organització expliquen que en
tres setmanes ja han sumat 130 socis i
després de la trobada esperen arribar
als 200 en poc temps.
(notícia i foto d’ebredigital).

El Perelló va gaudir
de la seua cursa diu-
menge. En la dels
5Km es va imposar
Aitor Tomàs, seguit
de Musa Sowe.
Arantxa Rius va ser la
primera en sènior
femení, per davant
de Ruth Martí. Pel que fa als 10Km, Lluisma Caceres va
fer el millor temps seguit per Cristian Guiterrez i
Samuel Alemany. En fèmines, Yolanda Larrosa fou la
primera i, al seu darrera, Olga Villar i Sandra Vidiella.

Es crea el Motoclub Terres de l’Ebre

AL PERELLÓ

CICLISME. DIUMENGE

Cursa dels 10.000 i els 5.000

Campus de Tecnificació de futbol

CLUB VOLEI

ROQUETES

El sènior masculí va
rebre al F.C.Barcelona.
Els roquetencs van rea-
litzar un gran joc, 3-1
amb parcials (22-25,
25-12, 25-22, 26-24).
Amb aquesta victòria,
finalitza aquesta en 7a
posició. El juvenil mas-
culí va rebre al Sant
Martí. 0-3 amb parcials
(16-25, 21-25 i 18-25).
Aquests finalitzen en 6º
posició. El juvenil feme-
ní per acabar la seva
magnífica temporada,
va jugar contra el Cla-
ver. Les de Roquetes,
tot i el bon joc de les de
Lleida, van poder supe-
rar-les per un ajustat 3-
2 amb parcials (25-23,
22-25, 18-25, 25-20 i
15-12). Amb aquesta
victòria reafirmen la 1a
posició. El pròxim cap
de setmana  disputaran
la fase final, a Cecell
(Lleida). El cadet femení
no va poder superar el
Claver i va perdre per 0-
3 amb parcials (9-25,
11-25 i 12-25). L'infan-
til femení no va poder
superar a l'equip de
l'Escola Sant Gervasi
perdent per 0-3 amb
parcials (13-25, 21-25 i
15-25). Tots dos equips
acaben en una digna
setena posició, tot i ha-
ver pogut acusar la
inexperiència.
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PRÒXIMA JORNADA  

Ascens: Flix i Rapitenca

Amposta (pendent de

compensació)

PRÒXIMA JORNADA

Descens: Ebre Escola,

Rapitenca, Esc Valls i

Mollerussa

RESULTATS

30a jornada

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    92      37      70

2. Vilaseca                   64      45      58

3. Blanca Subur            71      33      55

4. Prat                         60      40      54

5. Floresta                    54      37      53

6. F At Vilafranca          63      45      50

7. Reus                        46      44      42

8. Vilanova                    68      72      39

9. Cambrils Unió           50      56      39

10. Castelldefels           67      58      38

11. Ascó                   55     71     35

12. S Ildefons               42      61      35

13. Ebre Escola         48     70     33

14. Rapitenca           42     55     30

15. Esc Valls                54      68      27

16. Mollerussa              24    108        6

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS

26a jornada

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                156     30   67

2. Ulldecona               97     47    57

3. Ascó                    138     53    52

4. la Plana               116     53    52 

5. S Jaume                92     61    48

6. J i Maria                64     62    40

7. Gandesa                83     79    39

8. Arnes                    31     76    24

9. Tortosa E               45   107    23

10. Ginestar               38   123    22

11. Olimpic                39   107    20

12. Pardinyes             39   140    16

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Ametlla descansarà

Rapitenca-Delta de l’Ebre

Amposta-S Jaume

Tortosa-Alcanar

J i Maria-Roquetenc

Ulldecona-Vinaròs

Canareu-Catalònia

Perelló-Aldeana

RESULTATS
29a jornada

Delta de l’Ebre descansava

Ametlla-Perelló 9-0

S Jaume-Rapitenca    4-3

Alcanar-Amposta 1-4

Aldeana-Canareu 2-2

Catalònia-Ulldecona 1-2

Vinaròs-J i Maria     4-0

Roquetenc-Tortosa       7-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta              103     33    67

2. Roquetenc           101     33    66

3. Vinaròs                  82     36    60

4. Alcanar                117     49    57

5. Ulldecona               92     47    57

6. Rapitenca              87     63    45

7. Tortosa                  90     86    44

8. Aldeana                 72     60    38

9. Ametlla                  64     44    36

10. Canareu               60     79    30

11. J i Maria              65     87    28

12. Perelló                 44   127    19

13. Delta de l’Ebre     36   123    14

14. S Jaume              28   113    13

15. Catalònia             33     94    10

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Divendres  

Jesús i Maria-Aldeana (20.30h)
Diumenge  

Ampolla-Roquetenc (17h)
Masdenverge-Alcanar (17h)
Perelló-S Bàrbara (17h)
Pinell-S Jaume (17h)
Godall-M Nova (17h)
Olimpic-Vilalba (17h)
R Bítem-Arnes(17h)

Corbera-Ametlla (17.30h)

RESULTATS
33a jornada, Tercera catalana
Móra Nova-Corbera      3-1

Ametlla-Pinell                2-3

Roquetenc-R Bítem       3-3

Aldeana-Ampolla           1-1

S Bàrbara-J i Maria       2-3

Alcanar-Perelló             1-4

S Jaume-Masdenverge  3-1

Vilalba-Godall                2-0

Arnes-Olimpic               4-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   33  102   32   88

2. M Nova                   33  114   34   88

3. Aldeana                   33    58   35   64

4. J i Maria                  33    57   58   61

5. Rem Bítem              33    72   50   57

6. Perelló                    33    72   40   55

7. Alcanar                    33    84   63   49

8. Roquetenc               33    57   66   47

9. S Bàrbara                33    73   71   41

10. S Jaume                33    38   64   40

11. Ametlla                  33    51   65   39

12. Olimpic                  33    69   64   36

13. Godall                   33    52   63   35

14. Corbera                33    35   64   35

15. Masdenverge         33    50   92   28

16. Vilalba                   33    38   64   27

17. Pinell                     33    32   84   26

18. Arnes                    33    46   91   25

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Diumenge 17h 

P Mafumet-Ulldecona

Vendrell-la Cava

Canonja-Camarles

Gandesa-Torreforta

Catalònia-Torredembarra

Roda Berà-Amposta

Batea-Hospitalet

Reddis-Morell

la Sénia-Cambrils Unió

RESULTATS

33a jornada, Segona catalana

Morell-Batea 1-0

Cambrils U-Reddis 3-0

la Cava-P Mafumet 2-1

Amposta-Catalònia 1-0

Torreforta-Canonja 0-0

Roda Berà-Hospitalet 2-0

Torredem.-Gandesa 0-6

Camarles-Vendrell 1-1

Ulldecona-la Sénia 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              33    79   28   76

2. Amposta              33   67  24  74

3. Gandesa              33   88  40  66

4. Camarles             33   75  50  60

5. la Sénia               33   80  58  54

6. Vendrell                   33    67   55   54

7. Ulldecona             33   53  42  51

8. Torreforta                33    50   56   48

9. P Mafumet               33    66   56   46

10. Morell                    33    57   62   44

11. Canonja                 33    43   53   44

12. Reddis                   33    57   57   44

13. la Cava              33   56  64  41

14. Batea                 33   52  63  39

15. Roda Berà             33    53   63   36

16. Catalònia           33   46  69  31

17. Hospitalet              33    26   96   19

18. Torredembarra       33    34113   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

La Sénia està fent un
gran final de lliga, Rebrà

el líder Cambrils U,
equip que necessita un
punt per ser campió.

PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens: 
Compostel.la-Espanyol 0-0
Terrassa-Mar Menor 1-0
Hospitalet-Náxara 0-0
Antequera-S Andreu 0-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          38             27             9             2            74           25               90
2. S. Andreu                        38             19           14             5            61           24               71
3. Hospitalet                        38            21             8             9            61           31               71
4. Terrassa                          38             17           13             8            60           38               64
5. Prat                                 38             18             9           11            57           35               63
6. P Mafumet                       38             17           12             9            40           25               63
7. Ascó                            38            15          15            8          47          41             60
8. Europa                            38             15           13           10            48           46               58
9. Vilafranca                        38             16             6           16            48           42               54
10. Figueres                        38             15             8           15            47           43               53
11. Horta                            38             14             8           16            47           52               50
12. Cerdanyola                    38             13             9           16            35           43               48
13. Santboià                        38             11           15           12            35           37               48
14. Reus                             38             12           11           15            40           50               47
15. Santfeliuenc                   38             12           10           16            43           42               46
16. Castelldefels                  38             11           11           16            40           46               44
17. Granollers                      38             11             5           22            32           54               38
18. Palamós                        38               7           10           21            38           64               31
19. Gavà                             38               4             9           25            28           87               21
20. Vilassar                         38               3             9           26            24           80               18

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

PRÒXIMA JORNADA   
Igualada-Lleida

Sants-Balaguer

Andorra-Alpicat

Rapitenca-Tortosa (dis 17h)

S Ildefons-Vilaseca

Valls-Bellvitge

V Alegre-S Cristobal

Viladecans-Martinenc

Borges-Almacelles

RESULTATS
33a jornada, Primera catalana

Alpicat-Borges 2-3

Tortosa-Igualada 1-1

Lleida-Andorra 0-0

S Cristobal-Valls 4-1

Martinenc-Vista Alegre 2-1

U Bellvitge-S Ildefons 2-1

Vilaseca-Rapitenca 2-1

Balaguer-Viladecans 0-0

Almacelles-Sants 3-1

Primera catalana

Jugadors de la Sénia, diumenge, després de vèncer a Ulldecona.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                33    59   24   69

2. S Cristobal              33    71   35   68

3. Almacelles               33    64   40   63

4. Viladecans               33    51   30   59

5. Sants                      33    41   39   54

6. Lleida                      33    50   45   53

7. Igualada                  33    47   41   50

8. Balaguer                 33    50   50   48

9. Borges                    33    50   54   47

10. Andorra                 33    35   32   46

11. Rapitenca          33   43  56  45

12. Vista Alegre           33    50   45   42

13. S Ildefons              33    44   40   39

14. Vilaseca                33    30   61   32

15. U Bellvitge             33    44   58   31

16. Alpicat                   33    37   50   31

17. Valls                     33   35   61   24

18. Tortosa              33   34  74  23

Jutge

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1.  Flix                        104      33      72

2. Rapitenca               146      32      71

3. Amposta                   82      33      69

4. Ascó                        90      29      66

5. Fatarella                   56      42      52

6. Ebre Escola              65      54      41

7. Deltebre                   55      66      40

8. Tivenys                     59      80      38

9. Ginestar                   81      89      35

10. Camarles                54      60      33

11. Catalònia                46      69      29

12. Batea                     53      89      28

13. Xerta                      50      91      23

14. Benissanet              24    109        8

15. Perelló                    18    101        4

RESULTATS
30a jornada 4a catalana

Quarta Catalana
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SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:

ELS BABYS DEL 
FUTBOL EBRENC (3) 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
CD LA CAVA

2a catalana: jornada de maletins?
Lliga gairebé sentenciada. Pronostic: Cambrils serà campió i Amposta

promocionarà. Ho vinc dient tota la segona volta. Cambrils, pas de gegant
per ser campió. Vaig dir que guanyaria a Batea i així va ser i va demostrar
perquè és just campió. Li queda Reddis i la Sénia i a l’Amposta Catalònia
i Roda. El jutge és la Sénia: en l’última jornada rep al Cambrils. L'equip de
Serrano en les últimes 22 jornades ha marcat en cada partit i en aquestes
només n’ha perdut 6. I Callarisa, a només 4 gols dels 35 gols de la tem-
porada passada. Diumenge, derbi contra l’Ulldecona. I després rebrà al lí-
der. Potser una jornada de maletins? La Cava, amb deu, va guanyar a Ull-
decona, en temps afegit, amb els locals amb nou. El porter faldut del
juvenil va aturar un penal. Teixidó, expulsat en aquest partit per parlar
amb l’assistent. Tot i véncer la Pobla i el Vendrell no han assegurat la per-
manència perquè tenen el golaverage desfavorable amb Reddis, Batea i
Morell. Descensos: Jesús Catalònia, Hospitalet, Torredembarra i Roda ja
estan descendits. D’entrada, falten tres equips més, sempre que no pugi
el segon i es pugui salvar el Vilaseca. Batea o la Cava, un dels dos baixarà.

*Teixidó no renova a l’Ulldecona. Aquest gran senyor vol un equip que aspire al màxim,
o que sigui més competitiu encara, i a Ulldecona tenen els seus límits. La nova etapa en
aquest club serà liderada per Edu Marin, fins ara segon de Teixidó. El faldut Edu ha tre-
ballat com a preparador físic i segon entrenador de nombrosos equips: Terrassa,
Amposta, Rapitenca, Tortosa, Ulldecona, Jesús i Maria...ha estat a la Segona B, Tercera
divisió, 1a i 2a catalana, a més d’entrenar a futbol base. Ha tingut grans mestres: Rojo,
Clos, Lobera, Fabregat, Carlos Blanch i Teixidó, amb qui sempre ha anat els darrers
anys.
*El Gandesa segueix sense entrenador: Miguel Bes, Archi, Nando Crespo i Nacho Pérez
eren els candidats. L’aposta següent podria ser German Inglés. 
*De la totalitat dels entrenadors de 3a catalana, dels que van començar el setembre,
només continuaran dos: Molinos del Perelló i Enric a l’Ampolla. Falta confirmar si a
Alcanar segueix David Burgos i que passarà a Arnes, si hi ha futbol o no.
*La Rapitenca tindrà 8 nous fitxatges, que ja estan gairebé tots tancats. A més, pugen
del filial: Buera, Paulino, Mata, Peque i Tornel. Les renovacions segures podrien ser
Gasparin, Raul Istoc, Sabaté, Marqués i que es quedi Victor Garrido. Aquest any tindran
menys jugadors de Tarragona i una petita baixada de pressupost. ¿Fitxatges a la llibreta
de Fernando? Molts. 30 en la llista, entre ells Nacho (Ulldecona).
*El dia 27 d'abril es va publicar en aquesta secció: "Guillermo Camarero, Nando
Crespo, Xavid Cid i Nando Garcia són els candidats per a les banquetes d'alguns dels
principals equips del nostre territori". Xavi Cid no seguirà a Camarles. El seu destí podria
ser Tortosa o fer un any sabàtic. Èxit informatiu gairebé al cent per cent.
*El dia 14 de maig en el programa "El dia después", es va emetre un reportatge sobre
un equip infantil al Grisu d'Astúries que porta 400 gols encaixats perquè l'equip només
en juguen 7 perquè no hi ha més jugadors. I així cada setmana. I, després, aquí ens
queixem que si algun partit s’ha perdut per només jugar amb deu. I l'equip de l’Olímpic
de Xavi, benjamí, ha rebut 317 gols i només han fet 6 gols i volen renovar el mister.
Chapeau.
*Selu va jugar dissabte lesionat. Del futbol base no van enviar cap porter. Tres directius
vinculats al Tortosa, d’entrada, van deixar el club. No obstant, s'aproximen èpoques de
canvis.
*No té bona pinta la 4a catalana per la propera campanya; Ascó B es retira, dubte si
competirà Deltebre, algun filial també es pot retirar com també algú dels que descen-
deixen de 3a catalana. No vull ser negatiu però si realista. Crec que només hi hauran
12/13 equips. També hi ha il.lusió en lloc com
Ginestar, pel centenari. 
*Està jubilat però de futbol en sap molt. Parlo del
delegat del Tortosa, Lleixà. No el volien per al fut-
bol base i aquest any va agafar, juntament amb
Manolo Hierro, un infantil que en la segona volta
només ha perdut un partit. Lleixà parla clar:"si a
mi i a Hierro ens donen el primer equip a Nadal,
no baixa".

La 3a catalana en off
Més emoció impossible: van guanyar els tres últims. Última jornada d'in-

fart: R Bítem-Arnes, Masdenverge-Alcanar, Olímpic-Vilalba i Pinell-Sant
Jaume. Els asseguro que dels 4 implicats pel descens, guanyaran 3 o 4.
L’Arnes ho té gairebé impossible doncs o Vilalba o Pinell guanyaran. L’únic
és que té el golaverage a favor amb el Masdenverge. Partit Móra Nova-
Corbera. L’equip visitant només va presentar 10 jugadors. Un estava esta-
va de camí. El delegat va avisar a l'àrbitre i va poder entrar a l'onze quan
va arribar (als 30 minuts). L’Ametlla potser prepari un fitxatge estrella per
la temporada vinent. Tal com vaig avançar, Mario Javaloyes i Albert Forca-
dell són els nous entrenadors del Catalònia. Queden vacants les banquetes
a l’Ametlla, Godall (converses amb Roca),  Roquetenc (no segueix Vallés),
Masdenverge i a Alcanar no s’ha confirmat si segueix David. El Móra la
Nova tenia en cartera 4 entrenadors: Joe (Vila-seca), Ambrós (Reddis), Ar-
chi (fubol base Reus) i Nando Garcia, que ha estat l’escollit. No va ser bona
la temporada passada per Òscar Camarero al Roquetenc, amb només sis
gols. Però en aquesta és el màxim artiller amb 17 i dissabte va fer 3 dianes.
Focs artificials a S. Bàrbara: a falta d'una jornada van ser cessats Mario
Maza i Robert. L'Alcanar va acabar el partit amb 5 juvenils. 
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LUCERO (J i Maria)

CAPI (la Sénia)

JONATAN (Aldeana)

MARTÍ  (Roda Berà)

PAU GALIANA (R Bítem)

SERGI GASPARIN (Aldeana)
ARNAU (Camarles)

JORDI TOMÀS (Catalònia)

CALLAU (S BÀRBARA)

BUERA (Rapitenca)

QUIM (Roquetenc)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Filets de gall dindi amb salsa de pinya

INGREDIENTS: per a 4 persones:

· 4 filets de pit de gall dindi
· 300 g de pinya natural 
· 2 cebes tendres 
· 2 cullerades soperes d’alfàbrega fresca picada
· 1 /2 llimona
· 1 /2 bitxo fresc (opcional)
· 2 cullerades soperes d’oli d’oliva 
· sal i pebre 

PREPARACIÓ:
Es talla la pinya a daus molt petits. Es pelen les cebes, es ne-
tegen i es tallen a rodanxes molt fines. En un bol petit es ba-
rregen la pinya, la ceba, l’alfàbrega, el bitxo picat, el suc de
la llimona, 1 cullerada d’oli, la sal i el pebre. Es condimenten
els filets amb sal i pebre i es tallen a daus o filets (segons el
vostre gust). Es couen a la planxa escalfada i untada amb l’oli
restant, 2-3 minuts per cada part. Es disposen els filets al plat
o dins una safata amb la salsa de pinya pel damunt. Es pot
servir al moment o fred. 

VALORACIÓ

És una recepta
equilibrada d'un
segon plat, és
una excel·lent
opció de menjar
carn a la planxa.
La carn de gall
d'indi pertany a
les carns blan-
ques, té un baix
percentatge de
greix respecte a
les vermelles. Ens aporta proteïnes d'alt
valor biològic, ferro i vitamines del grup B,
cal remarcar la B12 que només és present
en aliments d'origen animal i necessària per
a l'absorció del ferro.
Els filets haurien de ser entre 80-100 g,
màxim de 120 g. Dependrà el que s'hagi
pres de primer plat i dels nostres requeri-
ments nutricionals.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estaràs amb ganes de gaudir de molta interac-
ció social, i també dels petits plaers. Però
també  et  posaràs nerviós  per  qualsevol futili-
tat.

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res gau-
dint del sofà, dels bons àpats i de l’estiu. Et sen-
tiràs romàntic i complaent amb els altres i amb la
parella.

Taure
20/4 al 19/5

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per aclarir
malentesos i per fer noves amistats, però evita
posar-te filosòfic, perquè et poden considerar
boig.

El teu estat d’ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una cria-
tura que necessita que la mimin i l’afalaguin.
Sigues agraït.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc rea-
lista; no prenguis decisions precipitades i
deixa passar uns dies. Les relacions amb la
parella o socis no aniran bé.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui les relacions socials seran el plat fort i hi
poden haver moltes satisfaccions, però seràs
com una abelleta anant d’una flor a l’altra. No
obstant, vigila les companyies.

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i ines-
perada que possiblement tingui a veure amb pro-
pietats.

Lleó
22/7 al 22/8

Et sentiràs ple d’optimisme, amb ganes de
menjar-te el món i de fer canvis totals en la
teva vida sense parar-te a pensar gaire. Se t’o-
bre un nou horitzó.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de procurar ser més realista, el cap se
te’n va en fantasies i oblides les teves respon-
sabilitats, i et pots trobar alguna enganxada
amb algú.

Verge
23/8 al 21/9

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món de
color rosa, les relacions socials et donaran
satisfaccions, i potser fins i tot t’enamores.
Aprofita aquest optimisme.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer can-
vis radicals en la teva vida, no et deixis emportar
per l’exageració i vigila els teus actes. Sempre val
més pensar-se les coses dues vegades. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES VEN CASA A LA
SÉNIA. Molt ben situada,
dóna a 2 carrers.

BON PREU

619 960 724

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habita-
cions, cuina i menja-
dor, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estre-
nar.

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ

TREBALLÑ VARISÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  
639 594 527

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
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

YOTOO

SE ALQUILA LOCAL
EN 

TORTOSA, DE
100M,

CÉNTRICO, ALTA
DE LUZ Y AGUA.
350 EUROS MES

TELF 675 75 82 85

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 
professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

· Educador/a 
Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

Señora seria y res-
ponsable busca
trabajo, a horas o
interna, para cui-
dar personas

mayores, de can-
guro, limpieza, etc

Tel. 600 72 92 52

GV: OBRAS Y SERVICIOS

REFORMAS: Pisos, chalets, locales, comuni-
dades.
ALBAÑILERÍA: Alicatados, suelos, pladur,
baños,cocinas. 
INSTALACIONES: Electricidad, gas, agua,
clima, piscinas.
PINTURA: Industrial y decorativa, fachadas.
CARPINTERÍA: Tarimas, parquet, puertas,
cocinas.
CERRAJERÍA: Aluminio, PVC, Cerrajería
en general.

Presupuesto sin compromiso.
Tel. 642 094 115 

gvobrasyservicios@hotmail.com

SE ALQUILA 
NEGOCIO DE 
HOSTELERÍA EN
TORTOSA,

ESPECIAL PARA BAR

RESTAURANTE, PIZZE-

RIA, BOCATERIA. PER-

MISOS EN REGLA.

ALTA DE LUZ Y AGUA.

450€/MES
675 75 82 85 

MASAJES 
ECONÓMICOS

Travestí
Máxima

Discreción
680 93 76 86

Tortosa

ES LLOGA 
PLAÇA DE 
PÀRQUING
A TORTOSA. 
C/ UTRECH, 6.
646 87 61 49

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458
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L’advocat tortosí Xavier Faura presenta-
va la setmana passada la plataforma
cívica i política Tortosa Sí amb voluntat
de millorar la ciutat des de la política
municipal.

Quan i com naix Tortosa
Sí?

Neix ara fa uns mesos fruit dels debats i
converses que es generaven entre els
grups d’amistats, companys de feina i
persones conegudes, per la preocupació
que generava la resposta de les autori-
tats de l’Estat després del referèndum de
l’1 d’octubre. A partir d’aquí, vam deci-
dir fer un pas en el compromís polític
municipal.

Qui integra aquesta plata-
forma?

Persones de diferents edats i perfils pro-
fessionals diversos, amb inquietuds
socials, de tarannà sobiranista, amb
ganes de sumar esforços per millorar,
tant des de la política com des del món
associatiu, la ciutat de Tortosa, les seves
pedanies i les EMD, i el benestar del seus
ciutadans.

Amb quin propòsit volen
participar en la vida
municipal?

Per fer noves aportacions a fi de millorar
el funcionament quotidià de la nostra
ciutat i les relacions amb els pobles i ciu-
tats de l’entorn. També per posar en
valor els actius de Tortosa fent-la més
capital i referent del conjunt del territo-
ri.

Com valora l’estat actual
de Tortosa i les seves
EMD i pedanies?

Vull defugir d’una visió catastrofista de
Tortosa, les seves pedanies i EMD, per-
què no seria just ni realista. La nostra
ciutat és bonica, és un bon lloc per

viure-hi i té un gran potencial per desen-
volupar. La nostra voluntat és fer propos-
tes constructives i donar un nou sentit a
les polítiques fetes des de l’Ajuntament,
cercant el màxim consens entre els grups
municipals per afavorir els projectes que
milloren la qualitat de vida quotidiana
dels ciutadans. No ens agrada allò tan
habitual d’orientar actuacions en forma
de projectes puntuals i “estrella”, que
solen coincidir amb anys electorals.
D’altra banda, pensem que cal treballar
perquè la qualitat dels serveis de què han
de gaudir els ciutadans d’una EMD o
pedania sigui la mateixa que la que tenen
els del nucli urbà de Tortosa, per un prin-
cipi d’igualtat.

Quins són els grans aspec-
tes en els quals volen cen-
trar les seves propostes?

Pretenen complir dues condicions: que
donin satisfacció a una part important
de la ciutadania, és a dir, projectes con-
sensuats d’interès o abast majoritari, i
que siguin actuacions necessàries per
millorar el benestar de la ciutadania,
fent especial atenció al fet d’ajudar els
col·lectius desafavorits.

Ja en l’àmbit de país, la
seva plataforma com es
posiciona?

Sobiranista, socialdemòcrata i defensora
del territori ebrenc amb tots els aspec-
tes: sociològic, econòmic, agrícola,
industrial, mediambiental i cultural.

Quines reaccions han
rebut de la ciutadania?

Majoritàriament bones, de suport i
ànims, si bé encara és aviat per fer-ne
una valoració.

Buscaran anar en coalició amb altres
partits de cara a les eleccions munici-
pals? Va comentar que estava en con-
verses amb Esquerra Republicana.

Efectivament, hem entrat en converses
amb els dirigents locals d’Esquerra
Republicana. Les converses estan força
avançades, tot i que la decisió de concó-
rrer junts a les eleccions haurà de ser
acceptada per la militància del seu par-
tit, una qüestió que sembla que es
debatrà a finals d’aquest mes.

Xavier Faura

L’ENTREVISTA

Més Ebre inicia la secció 
d'entrevistes amb candidats 
per a les properes eleccions

municipals.

PORTAVEU DE TORTOSA SÍ


