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El president de la Generalitat reacciona “a l’insult” del dirigent del PSOE enviant-li un llibre amb autoria ebrenca

Des de l’EMD de Campredó han informat que el president de la Generalitat, Quim Torra, va contestar als ‘greus insults’ que va
fer-li el veterà dirigent del PSOE, Alfonso Guerra, qualificant-lo de ‘Nazi’, i que per a fer-ho havia utilitzat un llibre del miravetà
Roc Llop, a cura del campredonenc Emigdi Subirats. El llibre explica les vivències de l’autor ebrenc quan va estar internat al camp de
la mort de Mauthausen-Gusen. Torra va fer saber-ho a l’EMD de Campredó, que li havia enviat a Guerra.                                  P3 

Actualitat
La presa de possessió del vicepresident i de
tots els consellers es farà la setmana propera.
Després es nombraran als delegats i Pallarés
tornarà a ser-ho a l’Ebre. P3

Actualitat
Serveis i indústria impulsen un creixement rècord de l’ocupació
a les Terres de l’Ebre, al primer trimestre de 2018, per tercer cop
seguit està per sobre de la mitjana catalana.
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Esbrinar la història del seu reiaio desaparegut, Josep Casanova, a partir de
les 16 cartes escrites a la seva dona i a la seva filla durant la batalla de
l’Ebre i, així, poder dibuixar l’itinerari que va seguir durant la Guerra Civil,
amb l’esperança de saber on estan les restes del seu reiaio. Aquesta ha
estat la intenció del Treball de Recerca de Janina Martí, estudiant de bat-
xillerat de l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre i guanyadora del IX Premi
de Treballs de Recerca de BAT sobre la Ribera d’Ebre que organitza el
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE). La jove riberenca, que es va
posar a la pell dels soldats que van combatre a la Serra de Cavalls i Pàndols
en visitar la zona de la Batalla de l’Ebre, va exposar el seu treball durant
l’acte de lliurament dels premis al Casal Joan Baptista Sabaté de Flix.
Durant l’acte de lliurament del premi, també van haver-hi dos finalistes: El
morenc i el molarenc. Estudi sobre les diferències lingüístiques, d’Ariadna
Grifoll de l’Institut Julio Antonio. I d’altra banda, Pol Candela de l’Institut
de Flix ha fet un estudi de Flix i el tennis. Un esport centenari.

Premi de Treballs de Recerca de BAT

SOBRE LA RIBERA D’EBRE

Editorial
Un nou govern sense presos ni exiliats

Finalment l'executiu ha renunciat als "ministres" empresonats o exiliats tot i que
aquests expressen la seva plena confiança en el president i, segons un comunicat,
acorden que les institucions catalanes tornaran a servir al poble de Catalunya el
més aviat possible. Ja fa 7 mesos que no teníem govern o millor dit, que estàvem
sota el control directe de Madrid després de la vana proclamació de la independèn-
cia i d'una República Catalana. La decisió de Quim Torra arriba deu dies després
del primer intent d'incloure en el seu executiu als quatre exmembres del govern de
Puigdemont, empresonats o exiliats, un intent titllat de provocació pel govern de
Mariano Rajoy, que es va negar a aprovar el seu nomenament com a condició prè-

via a l'aixecament de la tutela. Ara els regidors Jordi Turull, Antoni Comín Josep
Rull i Lluís Puig reafirmen que sempre van voler ser part de la solució i no el pro-
blema i denuncien "el mal ús" realitzat, segons ells, de la llei i la justícia dels tribu-
nals espanyols. Lluny d'adoptar un to conciliador, el nou executiu es proposa pre-
sentar una denúncia per "prevaricació" contra Mariano Rajoy per bloquejar la for-
mació del primer govern, per tant, el final de la crisi no està plenament segur. A
més a més, recordem també que avui, el primer ministre espanyol s'enfrontarà a la
votació d'una moció de censura presentada per l'oposició socialista. Segueixen els
temps revolts. 

El delegat del Banc dels
Aliments a l’Ebre, Josep Maria
Manresa, i el coordinador, Òscar
Ologaray, han presentat la
memòria de la delegació del
Banc dels Aliments a l’Ebre
durant el 2017. Manresa ha
explicat que des de la seva
implantació el novembre del
2014 la delegació del Banc dels
Aliments a l’Ebre ha repartit 1.975.000 quilos per a les més de
1850 famílies necessitades de les nostres comarques. Durant
aquest 2017, el Banc dels Aliments ha repartit 450.000 quilos a
l’Ebre, un 47% provinent del fons d’ajuda alimentària de la
Unió Europea, un 26% provinents de recollides solidàries dels
propis ciutadans (el Gran Recapte, la Recollida de Primavera, la
Gala Benèfica...) un 18% provinents de donacions d’institucions
(Generalitat, Diputació, el departament de Benestar Social a
l’Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre) i un 9% provinents de
donacions d’empreses.

El Banc dels Aliments reparteix 450.000
quilos d’aliments a l’Ebre

EL 2017

L’Ajuntament de l’Aldea i la Cooperativa han signat un con-
tracte que permetrà l’ús del magatzem propietat de l’entitat
agrícola aldeana per tal d’ubicar la base de treball de la brigada
municipal. Aquest magatzem permetrà salvaguardar la maqui-
naria municipal i albergar instal·lacions i equipaments del tot
necessaris per a la tasca de manteniment i millora del nostre
entorn urbà que realitza la nostra brigada. Amb la signatura
d’aquest contracte l’equip de govern manté el compromís de
col·laborar amb la Cooperativa amb l’objectiu de facilitar la
generació de recursos que permetin el retorn dels estalvis a les
famílies afectades per la crisi del 2011.

Conveni entre l’Ajuntament 
i la Cooperativa

DE L’ALDEA

La Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de l'Ametlla de
Mar han intervingut 2.291 botelles de perfum falsificat que es comer-
cialitzava amb imatges de conegudes marques de perfumeria, amb un
valor al mercat de 22.910 euros. Segons l’ACN, en la inspecció a 10
comerços del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre es van requisar 1.462 ampo-
lles i la resta al comerç majorista de Cambrils que les distribuïa sense
permís de la marca oficial registrada. Aquesta empresa es dedica a la
venda de productes de baix cost originaris d'Àsia. La Guàrdia Civil
també va prendre declaració com a investigats els responsables de les
botigues i al del comerç de Cambrils, un home de 60 anys, veí de
Salou, per un presumpte delicte contra la propietat industrial. El cas
s'ha posat a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Reus.
Arran de diferents inspeccions en matèria fiscal a comerços minoristes
del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, la Guàrdia Civil va descobrir la comer-
cialització d'una gama d'articles de perfumeria de de marques cone-
gudes, registrades per un tercer i emparades per drets d'autor. En la
inspecció de 10 botigues es van intervenir 1.463 botelles de perfum
falsificat i es va prendre declaració com a investigats als responsables. 

La Guàrdia Civil intervé gairebé 2.300
botelles de perfum falsificat

AL BAIX EBRE I LA RIBERA D'EBRE
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El president de la
Generalitat Quim Torra
va fer un tuit dimarts 29
de maig mitjançant el
qual volia contestar els
“greus insults” que li feu
el veterà dirigent del
PSOE Alfonso Guerra, el
qual el va qualificar de
“nazi”.
Reacció
Des de l’EMD de

Campredó, aquesta set-
mana, han informat que
“el president ens fa saber
que li ha enviat un llibre
a Guerra d’un històric
autor ebrenc que va
sofrir la llopada, en pas-
sar 4 anys internat al
camp de la mort de
Mauthausen-Gusen, prop
del poble de Sankt
Valentin a Àustria. Es

tracta de Contes negres
vora el Danubi, de Roc
Llop i Convalia (Miravet
d’Ebre 1908 - Vichy-sur-
seine 1997), a cura
d’Emigdi Subirats, escrip-
tor i regidor actual de
cultura de Campredó”.
Va ser editat per A

Contravent, l’editorial
que dirigia l’actual presi-
dent català, l’any 2012.

Emigdi Subirats i Josep
M. Sàez, regidor de cul-
tura de Miravet, varen
ser els autors de l’apunt
biogràfic sobre Roc Llop i
Convalia, publicat el
2009; una obra que va
ser guanyadora del premi
Artur Bladé i Desumvila
que organitza el CERE
des de la seva fundació
l’any 2008.

Torra respon a Alfonso Guerra enviant-li un llibre del miravetà Roc Llop

ACN

L'escenari de convulsió
política en l'àmbit esta-
tal condiciona l'estratè-
gia jurídica de denúncia
del Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre davant
les institucions europees
per part del moviment
antitransvasament. 
La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE),
que continua encara
esperant des de finals de
l'any passat la sentència
del Tribunal Suprem al
contenciós administratiu
presentat contra la llei
del govern espanyol,
veu com aquest retard i
la incertesa sobre l'a-
nunciat Pacte Nacional
de l'Aigua poden acabar
distorsionant els seus
plans. Amb les eleccions
al Parlament Europeu
del 26 de maig de 2019
pròximes, afegeixen, la
maquinària política de la

Comissió Europea podria
aturar-se a partir de
gener i febrer. A l'espera
de nous esdeveniments,
la PDE celebrarà el prò-
xim 17 de juny la divui-
tena Piraguada en
Defensa de l'Ebre, amb
l'habitual recorregut rei-
vindicatiu entre Xerta i
Tortosa."Ens incomoda
força que el Tribunal
Suprem no tregui la
sentència sobre el Pla

Hidrològic de la Conca
de l'Ebre", ha reconegut
el portaveu de la PDE,
Manolo Tomàs. S
i, finament, i davant
l'estat de convulsió de la
política estatal, el
Ministeri d'Agricultura i
Medi Ambient no acaba
aprovant el Pacte
Nacional de l'Aigua, que
podria incloure un trans-
vasament de l'Ebre
basat en les dades de la

llei de planificació, els
temps de l'estratègia
antitransvasament can-
viaran. Més encara en
l'àmbit comunitari, amb
les eleccions a
l'Europarlament just d'a-
quí un any: “tot l'aparell
de la Comissió Europea
quedarà aturat, com les
comissions de peticions.
No els organismes tèc-
nics, però tenen rela-
ció".

El president de la
Generalitat, Quim
Torra, ha modificat
el seu Govern per
superar el bloqueig i
ha incorporat quatre
cares noves. Laura
Borràs substituirà
Lluís Puig, que és a
Brussel·les, al cap-
davant de Cultura, i
Alba Vergés liderarà
el departament de
Salut en comptes de
Toni Comín, també
a la capital belga.
Pel que fa als dos
empresonats a
Estremera, Elsa Artadi passarà al departament de la
Presidència en comptes de Jordi Turull, i Àngels
Chacón encapçalarà el departament d'Empresa –on
en un inici havia d’anar Artadi. Finalment, a
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet substituirà
Josep Rull. La presa de possessió del vicepresident i
de tots els consellers es faria en principi la setmana
que ve, segons han explicat fonts de la Presidència
a l'ACN. I el pas posterior ja seria nomenar els dele-
gats territorials. Xavier Pallarès tornarà a ser-ho a
les Terres de l’Ebre. Pallarés ha manifestat a Més
Ebre que “si no hi ha res de nou, perquè en política
mai sé sap i més amb tot el que hem viscut darre-
rament, aquesta és la previsió”.

Del Pla Hidrològic de l'Ebre

La PDE celebrarà la 18ena edició de la Piraguada en Defensa de l'Ebre entre Xerta i Tortosa el 17 de juny

Pallarés tornarà a ser
delegat a les TELa convulsió política estatal condiciona

l'estratègia de denúncia europea
La setmana vinent

La PDE va presentar la Piraguada en Defensa de l’Ebre.

‘Contes negres vora el Danubi’, a cura del campredonenc Emigdi Subirats
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EN UN MINUT

*CUP-Ae defensarà
dues mocions al proper
ple. Una demanant que
“als pressupostos del
2019 hi haja una partida
pressupostària per fer
viable una o dues escoles
bressol al curs 2019-
2020. La segona insta a
demanar el cessament
del conseller-delegat de
les empreses municipals
sanitàries, Pere
Panisello”.

*MOVEM proposarà la
creació de beques per als
estudiants universitaris i
de cicles superiors que
destaquin per la seua
excel·lència acadèmica:
“aquesta mesura ja s’ha
implantat en diferents
ajuntaments del país i
que té com objectiu aju-
dar tots aquells estu-
diants que superen els
cursos en un moment en
què Generalitat i Estat
han retallat les beques”.

*EL PSC DE TORTOSA,
a un any de les eleccions
fa balanç del govern
municipal al que qualifi-
quen com “mancat de
gestió, sense projecte de
ciutat i que no és per a
tots i totes. Som l’única
alternativa al govern de
JuntsxNO que s’ha dedi-
cat més a l’independen-
tisme que a la ciutat”.

*CONVOCAT EL PREMI
DE PINTURA FRANCESC
GIMENO. La convocatò-
ria es va obrir el 21 de
mai, fins el 15 de juny.

Més Tortosa

L'Obra Social 'La
Caixa' aportarà 6.000
euros al projecte per
equipar una sala multi-
sensorial a la residència
assistida de l'Hospital
de la Santa Creu de
Jesús. El projecte con-
sisteix en la creació
d'un espai dotat d'apa-
rells tecnològicament
desenvolupats per esti-
mular diferents sentits,
des del treball terapèu-
tic, pedagògic o sim-
plement amb l'objectiu
que la persona gaudei-
xi d'aquell temps a la
sala.
A la sala Snoezelen o
sala multisensorial es podrà treballar l'estimulació somàtica, la vibratòria, la ves-
tibular, la visual, olfactiva, oral i gustativa, auditiva, tàctil, a més de disposar d'un
espai per a la comunicació i interacció, i per a la relaxació. El projecte es distri-
bueix en dos espais: una sala més relaxant, i una altra més activa i polivalent.
Aquesta setmana s'ha signat l'acord de col·laboració de l'Obra Social 'la Caixa'
en el projecte. 
La directora Banca d'Institucions de CaixaBank a les Terres de l'Ebre, Tatiana
Caro, i la directora d'Àrea de CaixaBank, Ingrid Borràs, han signat el conveni jun-
tament amb l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i el conseller delegat de
GESAT, Pere Panisello.

Nomad Festival, l’esdeveniment nòmada que fusiona
diferents disciplines culturals en un mateix espai a
l’aire lliure, torna per segon any consecutiu a Tortosa,
on tornarà a omplir amb el seu ambient únic el parc
de Teodor Gonzàlez. Del 8 al 10 de juny, hi ha pro-
gramats diversos concerts, una àmplia programació
infantil, un mercat amb una cuidada selecció de
diverses marques independents i una dotzena de
foodtrucks. L’accés a l’espai del Nomad Festival serà
gratuït. Nomad Festival proposa a Tortosa una expe-
riència d’oci i cultura diferent, amb propostes diürnes
i nocturnes fins a les tres de la matinada pensades per
a totes les edats. La programació s’estructurarà en
quatre àmbits: la música, amb diversos concerts pro-
gramats durant els tres dies; el Market, amb diverses
marques independents d’àmbits com la moda, l’art o
la decoració; la gastronomia, amb presència de food-
trucks que representaran l’streetfood o menjar de
carrer de tot el món; i el Petit Nomad, un programa
d’animació infantil per a nens de totes les edats.

De l'Hospital de la Santa Creu de Jesús

Nomad Festival 
torna a TortosaL'Obra Social 'La Caixa' col·labora en

l'equipació d'una sala multisensorial 
‘La millor música, foodtrucks i marques de disseny’

Tortosa ja disposa 
de les reines de les festes

De la Cinta 2018

Aquesta dissabte s'han escollit la Reina i la Reina infantil de les Festes de la Cinta
2018. Maria Espuny Herrero, pubilla de l'Associació de Veïns de la Simpàtica, ha
estat elegida Reina de les festes. La Reina infantil serà Júlia Vilar Subirats, pubi-
lleta del Club Futbol Sala Tortosa-SAC. L'acte d'elecció de la Reina i Reina infan-
til 2018 s'ha fet al Teatre Auditori Felip Pedrell amb la presència de l'alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé, i el regidor de Festes, Domingo Tomàs.

L’Assemblea de militants d’Esquerra Republicana de
Tortosa ha escollit Xavier Faura, portaveu de la Platafor-
ma ciutadana Tortosa Sí, com a candidat a l’Alcaldia de
Tortosa a les properes eleccions municipals 2019. La
candidatura de Xavier Faura va ser l’única candidatura
que es va presentar a l’elecció. 
Faura ha agraït ‘la confiança i generositat demostrada

per Esquerra Republicana’. 
Segons ell, ‘el fet d’escollir una persona independent

i aliena al partit demostra que Esquerra entén que la po-
lítica no es tracta només de guanyar les eleccions sinó
de fer aliances electorals àmplies i transversals’.
El candidat ha manifestat que presentaran ‘un pro-

grama atractiu i una llista potent per poder assumir amb
solvència l’Alcaldia de Tortosa’. A més, plantejaran ‘la
campanya electoral en positiu perquè no volem mostrar
una visió catastrofista de la ciutat,  ja que això seria do-
lent per a Tortosa i els seus ciutadans’. 
Faura, en aquest sentit, ha apuntat que ‘exposarem

allò que es vol fer en positiu, destacant l’acció de Go-

vern portada a terme des de l’Ajuntament i tots aquells
altres valors que poden fer una Tortosa millor’.
Maria Jesús Viña ha definit Xavier Faura com ‘un gran

candidat, una persona independent, dialogant, de gran
solvència professional, compromesa amb Tortosa i amb
la llibertat del nostre país’. 
L’acord amb la Plataforma Tortosa Sí, segons la presi-

denta, permetrà ‘ampliar el projecte municipal d’Esque-
rra’ i ‘presentar una llista electoral que combinarà expe-
riència i renovació’.
Alfons Montserrat, president de la Federació de l’E-

bre, s’ha mostrat satisfet per l’acord amb Tortosa Sí, a la
vegada que ha recordat que ‘Esquerra Republicana fa
temps que treballa per ser un partit el més obert, divers
i plural possible, ja sigui a partir d’acords amb platafor-
mes ciutadanes o bé incorporant-hi gent independent’.  
Montserrat ha destacat que la coalició entre Esquerra

Republicana i Tortosa Sí ‘és un projecte engrescador, ple
de talent i amb un candidat honest, capaç i com-
promès’.

Xavier Faura, escollit candidat per Esquerra Republicana-Tortosa Sí a l’alcaldia

Ma. Jesús Viña, presidenta ERC a Tortosa, i Xavier Faura.
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Aquest dimecres ha
acabat el programa
'Bon dia, com estem?'
a través del qual alum-
nes de l'Institut
Montsià conversaven
cada setmana, per telè-
fon, amb persones més
grans de 70 anys que
viuen soles o hi passen
gran part del dia. Des
del mes de febrer, 18
estudiants de segon
curs del grau mitjà
d'Atenció a les perso-
nes en situació de
Dependència han parti-
cipat en aquest progra-
ma d'acompanyament,
impulsat per la regido-
ria de Sanitat i Serveis
Socials de l'Ajuntament
d'Amposta. 
Aquest dimecres, per
clausurar-lo, joves i
grans s'han conegut
personalment. Les tru-
cades de cada dimecres
servien per donar als
avis suport i seguretat,
que se sentissin acom-
panyats i per compro-
var que les persones
tenien un bon estat de
salut.

Més Amposta

En el passat plenari
de l’Ajuntament d’Am-
posta, l’oposició va fer
un toc d’atenció al go-
vern d’Esquerra d’Am-
posta pels informes
desfavorables d’inter-
venció en tràmits com
les contractacions, que
l’any passat van sumar
2,7 milions d’euros. Se-
gons informa ebredigi-
tal.cat, el govern muni-
cipal ho reconeix però
assenyala les limitacions
de la llei d’estabilitat
pressupostària i l’ofega-
ment al que sotmet
l’Estat espanyol fins i tot als ajunta-
ments que estan sanejats. Va ser la
qüestió més destacada del ple ordinari
de maig, que va aprovar totes les mo-
cions. La sessió plenària ha aprovat les
4 mocions de l’ordre del dia. La del
grup de CiU per donar suport a l’Asso-
ciació de criadors de brau i que el pro-
jecte de museïtzació que impulsen
s’implanti a Amposta. També les dos
del regidor Germán Ciscar. Una per
crear un servei per combatre els abu-

sos de la banca. L’altra per reclamar
que Sorea obri l’oficina 8 hores al dia,
tal com s’estipula al contracte i “al
contrari del que passa ara”. 
Els incompliments de l’empresa que

gestiona el servei d’aigua han centrat
part del debat. La sessió plenària tam-
bé ha donat llum verda a les noves ba-
ses dels ajuts a la contractació. I una
nova modificació pressupostària per la
climatització del Museu o la conserva-
ció de la xarxa d’aigües i clavegueres.

Ple d’Amposta amb totes les
mocions aprovades

I toc d’atenció pels informes desfavorables d’Intervenció La residència d'avis
d'Amposta tindrà cuina 

Més de tres anys després de la seva inauguració

Segons l’ACN, la residència d'avis d'Amposta dispo-
sarà, més de tres anys després de la seva inauguració,
d'una cuina pròpia als baixos del mateix edifici.
Projectada inicialment per l'anterior govern municipal
com un equipament externalitzat dins de la residèn-
cia, amb voluntat d'obtenir rendibilitat oferint serveis
de càtering també a privats, l'Ajuntament ha hagut
de modificar finalment el projecte perquè es tractava
d'un ús no permès per la normativa segons van corro-
borar diversos informes tècnics. Finalment, la nova
cuina, que costarà uns 550.000 euros -400.000
menys que el pressupost anterior-, podrà preparar
menús per a unes 350 persones –ampliables a 600- i
donar servei a d'altres equipaments, sempre que
siguin públics. A la imatge, l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, presentant els detalls del projecte de la
cuina de la residència d'avis.
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EN UN MINUT

*CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE: a
la sessió plenària es va
aprovar el model de
conveni per a la presta-
ció del servei d'assistèn-
cia informàtica als ajun-
taments de la comarca.
L'objectiu d'aquest con-
veni és millorar la gestió
interna i la prestació de
serveis que els ajunta-
ments ofereixen a la ciu-
tadania mitjançant l'ús
de les tecnologies de la
informació i les comuni-
cacions, i implementar
els projectes de l'admi-
nistració electrònica.

*LA PLATJA DE LES
DELÍCIES de la Ràpita
ha estat l’escenari d’un
nou alliberament de tor-
tugues marines recupe-
rades pel CRAM (Centre
de Recuperació
d’Animals Marins). 
En total, van ser retor-
nades al mar 6 exem-
plars de tortuga babaua
de la mà dels pescadors
rapitencs i canareus que
han col·laborat en el seu
rescat i recuperació.

*LO PATI impulsa noves
accions d’art efímer al
massís del Port a través
el projecte “Els Ports,
Natura i Art” de Sergi
Quiñonero. 
Serà el proper diumenge
3 de juny al matí en un
itinerari d’uns 4,4 quilò-
metres al llarg del riu
Estrets, des de la zona
de Lliberós al Toll Blau,
entre els termes munici-
pals d’Horta de Sant
Joan i Arnes, a la Terra
Alta. 
Es tracta d’un indret de
gran bellesa paisatgísti-
ca dins el parc natural
dels Ports.

*ELS TRACTAMENTS
contra el mosquit al
Delta i la mosca negra al
riu Ebre ja han
començat. 
En tots dos casos els
tècnics empren un pro-
ducte biològic, el BTI,
que ataca les larves dels
insectes sense produir
afectacions al medi. El
descens del cabal de
l’Ebre fins a poc més de
300 m3/s ha fet possi-
ble els treballs.

Més
notícies

L’Ametlla de Mar, el Perelló i l’Ampolla podrien disposar d’una línia
regular de bus amb Tarragona. El govern municipal està estudiant
noves possibilitats de transport públic, davant dels possibles canvis
ferroviaris. Tot i reclamar no perdre freqüències a l’R16, s’està a l’espe-
ra d’una reunió amb la Generalitat per concretar aquest nou servei
d’autobús. La proposta plantejada pels alcaldes de l’Ametlla de Mar, el
Perelló i l’Ampolla, és una línia que connecti aquestes tres poblacions
del nord del Baix Ebre amb l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona ciutat.
Aquesta ruta seria regular, amb més d’un servei diari per sentit. Això
permetria no perdre connexions amb la capital de la demarcació.
La parada a l’Hospitalet serviria també com intercanviador amb el bus
que es desplaça fins a l’aeroport del Prat i Barcelona ciutat. En aquest
sentit, l’alcalde Jordi Gaseni considera que seria una opció interessant
de transport públic, que reforçaria els serveis ferroviaris existents i que
podria tenir un preu per viatge molt competitiu. Tot plegat, permetria
tenir una segona opció de desplaçament, davant de la possible reduc-
ció de freqüències de trens al municipi, de 10 viatges diaris per sentit a
8 un cop es posi en marxa el nou Corredor Mediterrani.

Un bus podria unir La Cala, el
Perelló i l’Ampolla amb Tarragona

De manera regular

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre
Avant, posa en marxa l'acció ‘360º. professionalitzem i fem créixer la
teva empresa’ un programa d'assistència tècnica personalitzada
adreçat a petites i mitjanes empreses de la comarca amb l'objectiu de
millorar l'estratègia empresarial, la gestió i la promoció del negoci o
fomentar l'exportació i l'obertura a nous mercats. Aquesta nova edi-
ció s'estructura en dues línies d'acompanyament empresarial: una per
millorar la gestió, adreçada a un total de 12 empreses, i una segona
per promoure l'obertura a mercats internacionals, a la qual es podran
inscriure's fins a cinc empreses. En la primera línia, 360º posarà a l'a-
bast de les empreses un assessorament extern i acompanyament tèc-
nic per afavorir-ne creixement a partir de la professionalització de la
gestió i millora dels resultats. A través d'una diagnosi prèvia es detec-
taran les mancances o punts febles de cada empresa participant que
s'hauran de corregir amb l'assessorament proposat. 

Un programa per afavorir el creixement de 17 pimes del Baix Ebre

Baix Ebre Avant posa en marxa ‘360º’

L’empresa pública
Ports de la Generalitat
promou aquests dies
els ports de Palamós,
Vilanova i la Geltrú,
Sant Carles de la
Ràpita i un dels molls
del port industrial
d’Alcanar, a la fira
Break Bulk. L’objectiu
de l’Administració por-
tuària és presentar les
instal·lacions portuà-
ries, els equipaments i
els serveis als principals
sectors de càrrega i
logístic europeus.
Aquesta acció comercial ha d’ajudar a consolidar tràfics i
incrementar la importació i l’exportació de mercaderies en el
mercat internacional. Així mateix, ha de contribuir a presentar
Catalunya com a hub logístic de referència al sud d’Europa. El
gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes,
ha dit sobre aquesta acció comercial que “forma part de la
línia estratègica de l’Administració portuària per potenciar els
ports com a motors econòmics perquè generin ocupació i
dinamització econòmica al país”. En aquest fòrum europeu es
vol impulsar l’activitat comercial i atreure nous tràfics aprofi-
tant els hinterlands de les quatre instal·lacions portuàries.

Ports de la Generalitat promou 
els ports comercials a Bremen

Els ports de la Ràpita i Alcanar es donen a conèixer

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat signar un con-
veni amb el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià (BEMO) per impulsar el projecte estratègic denomi-
nat 'Custòdia per desenvolupament' amb l'objectiu d'identifi-
car, catalogar i protegir, amb la implicació de municipis i enti-
tats, els espais d'interès patrimonial ubicats en finques
privades de les dues comarques. Aquest projecte compta amb
un pressupost de 19.850 euros finançats en un 90 per cent per
la Generalitat i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER), i la resta pels consells comarcals del Baix Ebre
i Montsià. El ple també ha aprovat la convocatòria del procés
de selecció per a la formació d'una borsa de treball d'educa-
dor/a social i una altra de treballador/a familiar, i les bases re-
guladores dels ajuts per assistència a llars d'infants per al curs
2018/19. Així mateix, ha donat llum verda al conveni a signar
amb la Fundació bancària la Caixa per al finançament del pro-
jecte de Tiquet Fresc corresponent a l'any 2018.  

Ubicats en finques privades

Suport per protegir els espais
d’interès patrimonial 
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*EL MUSEU DEL
FERROCARRIL DE
MÓRA LA NOVA
estrena un vagó per al
transport de grups i en
rehabilita un de l'anti-
ga CAMPSA. La refor-
ma integral del vagó
cisterna permetrà que
pugui formar part del
tren turístic per trans-
portar combustible.

*LA CENTRAL
NUCLEAR D'ASCÓ
atura l'activitat per
una anomalia en un
dels indicadors del flux
neutrònic.
El Consell de Seguretat
Nuclear ha rebut l'avís
de la desconnexió de
la xarxa d'un fet que
"no ha suposat cap
impacte" per a la
seguretat ciutadana.

*L’ESCRIPTORA Pilar
Romera escull tres
finals per al seu relat,
dins dels Premi
L l i b re seb rencs .o rg .
L’objectiu era buscar
un final amb un màxim
de 350 caràcters. Una
iniciativa que ha ani-
mat a una catorzena
d’ebrencs, dels quals
tres han estat els esco-
llits per la mateixa
Romera i han pogut
gaudir d’un dinar i una
tertúlia literària amb
l’escriptora riberenca a
l’Hostal Gastronòmic
La Creu. 
Els relats escollits han
estat els de Xavier Lluís
de Tortosa, Mireia
Reverter d’Alcanar i
Josep Garrido, també
de Tortosa.

Més 
Notícies

Anna Algueró de Móra la Nova i la seva obra Memòries d’una
víctima, mentre que Berta Raga d’Alcanar, s’enduu el vot popu-
lar amb D’esclaus a emperadors, amb 54 vots. Pel que fa a la
categoria B amb 10 participants de 16 a 22 anys, el guanyador
del premi del jurat és per Laia Llauradó de Móra d’Ebre i la seva
obra 19 d’octubre de 1937, i el guanyador del vot popular és
Miguel Leache de Flix, amb 20 vots, i el seu relat La vida de la
mort. En la categoria C, de 23 a 29 anys, han participat 8 joves
en què Waldesca Bladé de Rasquera s’ha fet amb el premi del
jurat i el vot popular amb el seu escrit Els meus petits records, la
meva gran felicitat. Finalment, en la categoria D, per majors de
30 anys, s’han presentat 20 persones i la guanyadora del jurat
ha estat Lídia Torrado de Vinallop i el seu relat Gràcies, iaio,
mentre que el vot popular és per a Júlia Muñoz de Flix, amb 79
vots, i la seva obra I ja han passat 10 anys.

XIV Premi Llibresebrencs.org

El Departament
de Territori i
Sostenibilitat ha
impulsat la licita-
ció de les obres de
millora de la C-43
a Gandesa que
suposen la prime-
ra fase de la futu-
ra variant amb
què es preveu evi-
tar el pas del tràn-
sit pel nucli urbà
de la capital de la Terra Alta. Per un
import de 2,7 milions d'euros, es pre-
veu la construcció d'una rotonda al sud
de Gandesa, el condicionament i millo-
ra de traçat d'un tram d'uns 900
metres de la carretera i el reforçament
del ferm en un tram de la travessera
urbana d'1,2 quilòmetres de longitud.
Els treballs començaran la tardor i
tenen un termini d'execució previst de
6 mesos. 
El projecte constructiu de la segona
fase d'aquesta variant, que unirà la C-
43 amb l'N-420 sense creuar el nucli
urbà, està en redacció. La inversió pre-
vista per construir-la és d'11 milions

d'euros, aproximadament.
Les obres que s'inclouen en aquesta
primera licitació són, en primer lloc,
una rotonda que suposarà en el punt
d'inici de la futura variant i que se
situarà al quilòmetre 12,2 de la C-43.
El giratori tindrà un diàmetre exterior
de 50 metres, amb una calçada anular
de 8 metres, un voral exterior d'1
metre i un voral interior de mig metre.
L'illot central es formarà una gorgera
de 2 metres d'amplada. Tindrà dos
ramals de continuïtat de la C-43, un
tercer on se situarà l'inici de la futura
variant, i un quart servirà d'inici d'una
futura connexió amb el polígon indus-
trial La Plana. 

Territori licita la primera fase de la
futura variant de la C-34 

De Gandesa, per 2,7 MEUR

La literatura a escena ha tornat a envair aquest cap
de setmana Móra d’Ebre en l’onzena edició de
Litterarum, una edició en què s’ha aconseguit l’ob-
jectiu d’internacionalització en el qual la Fira ha tre-
ballat intensament els darrers anys. Un altre aspecte
a remarcar ha estat la simbiosi entre literatura i
patrimoni, que s’ha refermat amb la programació
d’espectacles en nous espais dins el nucli antic, el
castell i el riu a Móra d’Ebre. Pel que fa a la Fira del
Llibre Ebrenc, el nou emplaçament a la plaça de
Dalt, molt més cèntric i proper al nucli antic, ha
representat un increment d’un 15% de l’assistència
de visitants respecte a l’edició de l’any passat. cal
destacar l’increment de programadors, que han
passat dels 75 de l’edició passada als 95 d’enguany.
Durant aquests quatre dies de fira, prop d’una
setantena d’artistes han participat en espectacles a
Móra d’Ebre. També hi ha hagut un increment
important pel que fa al públic, que ha passat de
1.600 a 1.880 espectadors, un 15% més.

Litterarum exporta literatura
fora de Catalunya

En la seua onzena edició

XEIC! I ANDREU CARRANZA se sumen amb una cançó al projecte
del vi solidari de la cooperativa de Corbera d'Ebre. La iniciativa va nài-
xer fa un any per contribuir amb l'Associació de Rehabilitació i Educa-
ció Especial Jeroni Moragas de Móra d'Ebre

Se sotmet el projecte d’urbanització aprovat a informació pública  pel termini d’1 mes,
mitjançant anunci que al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit i en la pàgina web de l’ajuntament.
Durant el període d'informació pública, l'expedient quedarà a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es
considerin pertinents.
Alcanar, 30 de maig de 2018

L'ALCALDE, 
Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 24/05/2018, va

aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de l’àmbit “Los Codonyers” – Carrers
Onze de Setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc, del t.m. d’Alcanar.
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L’ALDEA

*L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA, per 6è any
consecutiu, ha aprovat
les bases del PL’AMET
VI, un conjunt de pro-
postes que des de
l’Àrea de Promoció
Econòmica del nostre
Ajuntament pretenen
incentivar la contracta-
ció i per tant la creació
de llocs de treball així
com ajudar a la implan-
tació de noves empre-
ses al nostre municipi.

*L’AJUNTAMENT ha
aprovat posar a dispo-
sició dels jubilats, del
nostre municipi, amb
les pensions més bai-
xes, una subvenció que
els permetrà deduir-se
íntegrament la taxa
d’escombraries munici-
pal. Són 60€ que, amb
una pensió de 600 €
suposarà un 10% d’es-
talvi per als jubilats
amb pensions mínimes.
“Un ajut quantitatiu
que vindrà a pal·liar la
manca de sensibilitat
del Govern Central”.

Més notícies

Les activitats de serveis
i industrials han arrosse-
gat l'ocupació a les Terres
de l'Ebre durant el primer
trimestre de 2018 a un
increment del 6,2%, un
percentatge per sobre de
la mitjana catalana per
tercer cop consecutiu i
una xifra "rècord", se-
gons els autors del But-
lletí d'Anàlisi de la Con-
juntura Local de la URV.
En xifres absolutes, du-
rant els tres primers me-
sos d'enguany s'han re-
gistrat 3.030 nous afiliats
a la Seguretat Social que el mateix període anterior. Arribant a les
52.180 persones en total. "Es tracta del valor més elevat registrat en
un primer trimestre" des que la Càtedra d'Economia Local i Regional
de la URV analitza l'economia del territori, segons el seu director, Juan
Antonio Duro. Bona part d'aquesta tendència, ha afegit Duro, s'expli-
ca pel creixement del sector serveis, amb una evolució interanual rè-
cord del 8%, i també de la indústria, amb un ritme interanual del 4%
i 4,4% més que el mateix període de 2017. Segons l’ACN, en menor
mesura ha contribuït a l'increment de l'ocupació al territori la cons-
trucció, amb 2,1% més, i de forma molt més modesta el sector prima-
ri, amb 0,1% respecte al primer trimestre de fa un any. A la imatge, el
director de la CELIR, Juan Antonio Duro, i el vicepresident comarcal
Josep Felip Monclús, durant la presentació del Butlletí.

Amb motiu de la XXIII
Trobada de Penyes
Barcelonistes, Baix Ebre,
Montsià i Baix Maestrat i del
XXV aniversari de la Penya
Barcelonista de l’Aldea,
aquesta entitat té el gust d’in-
vitar a tothom als actes de
celebració que tindran lloc
avui divendres i demà dissab-
te. “Iniciarem la Trobada a la
Plaça Doctor Maimó a les
20:30 hores del divendres
amb l’aixecada de la Bandera i
la interpretació de l’himne del
Barça. Després es farà la
Conferència ‘Barça i
Catalunya’. Demà dissabte, a
les 9h, trobada de penyes i,
entre altres actes, a les 10.30
h hi haurà un col.loqui amb
prestigiosos perioistes com Quique Guasch, Pere Escobar o José
Luis Carazo. També volem informar de que per al dinar de demà
al restaurant Pla dels Catalans hi ha tiquets a la venda al preu de
35 €”. Dani Andreu Alcalde de l’Aldea : “amb la satisfacció que
dóna tenir una penya consolidada i amb local propi,  la junta
actual es va proposar organitzar la XXIII Trobada de Penyes
Barcelonistes Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat, conjuntament
amb la col·laboració de la Federació de Penyes. Aquest acte serà
una realitat que podran gaudir tots els  aficionats de les Terres de
l'Ebre, és tot un premi a la constància i perseverança de tots els
socis que han anat mantenint viva la  flama del barcelonisme i que
ha permès gaudir més i millor de l’època daurada del Barça”.

Serveis i indústria impulsen un
creixement "rècord" de l'ocupació 

XXV aniversari de la Penya
Barcelonista de l’Aldea

A les Terres de l’Ebre, al primer trimestre de 2018

XXIII Trobada de Penyes del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat

Les consultes ateses per Consum
a les Terres de l'Ebre creixen un 37%

durant el 2017

L'Agència Catalana de Consum (ACC) va
atendre, durant el 2017, 4.083 consultes
a les Terres de l'Ebre, un 37,6% més que
l'any anterior (2.979). També va créixer
un 7% el nombre de reclamacions, de les
quals se'n va rebre 933, i d'aquestes el
70% han estat casos resolts per mediació
o arbitratge, un dels percentatges més
alts del país. "Vol dir que tenim consumi-
dors més informats i més preocupats per
conèixer els seus drets i deures", ha des-
tacat Montserrat Ribera, directora de l'ACC. En concret, 604 reclamacions (un
16,38% més que el 2016) es van tancar amb un acord de mediació, mentre que 52
reclamacions més van derivar en laude i es van resoldre amb un arbitratge. 

Disset facultatius residents s'incorporen 
als centres i serveis de l'ICS

Disset metges residents s'han incorporat als centres i serveis de l'ICS a les Terres de
l'Ebre. Vuit de les places s'han cobert als centres de medicina familiar i sis a
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en les especialitats d'Anàlisis Clíniques,
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Interna, Pediatria, Radiodiagnòstic
i Obstetrícia i Ginecologia. També s'han incorporat tres llevadores residents a la
Unitat d'Obstetrícia i Ginecologia.
Totes les places disponibles aquest 2018 s'han cobert, amb la convocatòria anual
de formació especialitzada. 
Els futurs especialistes estan seguint la formació inicial d'acollida perquè es puguin
integrar plenament a l'activitat diària dels centres.
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EN UN MINUT

*LA REGIDORIA DE
CULTURA de la Ràpita
ha obert la convocatò-
ria del premi de narrati-
va Sebastià Juan Arbó.  

*EL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DE LA RÀPITA
va aprovar per unani-
mitat l’Ordenança de
Civisme, Convivència
Ciutadana i Ocupació
dels Espais Públics, que
passa així a exposició
pública. Va ser un dels
temes destacats en un
ple que va tindre
expectació per part del
públic amb el debat de
dos propostes referents
al sistema de pensions.

*LA DIPUTACIÓ ha
donat llum verd a diver-
ses inversions impor-
tants en carreteres. 
Així s'ha aprovat inicial-
ment una partida de
928.000 euros en la
proposta definitiva del
projecte de condiciona-
ment de la carretera de
la Sénia a Rossell. 

Més 
notícies

Totes les possibilitats de lleure relacionades amb la mar, especial-
ment un gran ventall d’esports nàutics però també gastronomia, cul-
tura i comerç, es donaran cita el proper 9 de juny a la Ràpita en motiu
de la Festa del Mar, que arriba a la desena edició. Juntament amb el
Marina Day servirà enguany com a cloenda festiva i simbòlica a la pri-
mera fase de Temporada Alta, la campanya que promociona la Ràpita
també en temporada baixa. Per obrir la propera fase, al novembre, se
celebrarà una segona Festa del Mar, així aquest esdeveniment tindrà
lloc dos vegades a l'any: a la primavera i a la tardor. “La Festa del Mar
suma la implicació de diversos col·lectius del nostre municipi, repre-
sentats per l’Estació Nàutica, la Marina Sant Carles, la Unió de Co-
merç Rapitenc, naturalment l’Ajuntament i també en esta ocasió Ins-
tagramers de les Terres de l’Ebre, per crear un gran esdeveniment que
tindrà lloc el 9 de juny”, ha afirmat l’alcalde, Josep Caparrós.

El govern municipal del
PSC d'Ulldecona, encapça-
lat per Núria Ventura, s'ex-
posa a una possible moció
de censura dels grups de
l'oposició després de no
superar la qüestió de con-
fiança que s'ha debatut al
darrer ple. La qüestió es va
plantejar després que els
grups municipals de l'opo-
sició rebutgessin els pres-
supostos per 2018 – els
quatre regidors de CiU, el
de Més Ulldecona i el de la
CUP, mentre que els dos
del PP es van abstenir-, que només van aconseguir els vots a
favor dels cinc regidors socialistes. Segons l’ACN, amb el resultat
d'aquest divendres al matí, s'obre ara el termini d'un mes perquè
pugui tirar endavant una moció de censura en contra de l'actual
equip de govern. 
Si l'oposició no arriba a cap acord o la moció no compleix els
requisits, la confiança s'entendrà per atorgada i els pressupostos
quedarien aprovats automàticament.
Ventura ha defensat els comptes al considerar que responen a les
necessitats d'Ulldecona i els barris, donant "continuïtat" a les
accions de millora de la via pública, cohesió social, reactivació
econòmica i creació d'ocupació dels últims exercicis.

9 de juny: la Festa del Mar de la
Ràpita arriba als 10 anys

L'alcaldessa d'Ulldecona no va
aconseguir tirar endavant els

pressupostos
Serà el colofó a la primera fase de la campanya Temporada Alta

“I s'exposa a una moció de censura”

El Top Ranking ofereix 
cartell musical d’alt nivell

A la Ràpita, els dies 15 i 16 de juny

Ja es coneixen dates i programació per a un dels festivals musicals del territori que des de la Ràpita
està experimentant una projecció més important. 
És la tercera edició del Top Ranking, que arriba els dies 15 i 16 de juny al parc de Garbí amb un
cartell de luxe, un dels més destacats del país especialitzats en la música Reggae i a més, amb
entrada gratuïta. El seu creixement s’ha merescut la col·laboració del Rototom Sunsplash que se
celebra a Benicàssim. El Top Ranking Festival - Rototom Launch Party destina enguany els seus
beneficis a Proactiva Open Arms. 
“És el festival nascut fa tres anys del programa de Ràdio Ràpita que porta el mateix nom, Top
Ranking, i que va néixer amb el primer aniversari. Enguany compleix tres anys de vida i el seu crei-
xement l’està portant a ser un festival de referència al país dins el panorama Reggae”, ha destacat
la regidora de Cultura, Èrika Ferraté.

L’ACE Cistinosis organitza la II
Cursa solidària, demà a Sant Jaume

L’associació ACE Cistinosis, amb seu als Muntells, ha organitzat per
demà dissabte 2 de juny la segona Cursa solidària per la cistinosi. Hi
haurà una cursa de 10 quilòmetres i una caminada popular de 5 i
bona part dels dos recorreguts passen pel passeig fluvial de Sant
Jaume d’Enveja, amb vistes espectaculars del riu Ebre. 
L’objectiu d’aquesta cursa és donar a conèixer aquesta malaltia
genètica rara que només afecta a una de cada 200.000 persones i
a l’hora recaptar fons per aquesta associació que té entre els seus
objectius fundacionals donar suport a les famílies i pacients afectats
i promoure la investigació al voltant de la malaltia. El donatiu per a
les inscripcions és de 10 euros anticipada i 12 el mateix dia de la
cursa i es poden fer a través del facebook Grupocistinosis, a la
Biblioteca Francesc Balagué de Sant Jaume o a l’Eroski d’Amposta.

Núria Ventura, alcaldessa d’Ulldecona.

Arranquen les VII Jornades Gastronòmiques del
Llagostí de les Cases d’Alcanar

Divendres passat van començar les VII Jornades Gastronòmiques del Llagostí impulsades pel Col·lectiu
Gastronòmic i l’Ajuntament d’Alcanar i que els comensals vinguts d’arreu podran degustar en nou res-
taurants del municipi fins al 22 de juny. L’objectiu d’aquestes jornades, segons Jordi Monfort, regidor
de Turisme, és doble, “d’una banda, es pretén reivindicar i posar en valor aquest producte fantàstic i
tan nostre que és el llagostí, un dels grans abanderats de la cuina de les Cases i, de l’altra, apuntalar el
posicionament del municipi com a destí turístic gastronòmic”. Per la seua banda, Maribel Fibla, repre-
sentant del Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases, ha destacat “la qualitat d’aquest crustaci sabo-
rós i que s’ha sabut adaptar a les noves tendències culinàries, tot i mantenir l’esperit de la nostra cuina
tradicional”. I és que els restauradors del municipi coneixen bé aquest producte autòcton i que en
aquesta època de l’any es pesca amb tresmall. Com ja és habitual, les propostes que recullen aquestes
jornades satisfaran a tots els gustos, des dels amants dels llagostins a la planxa i arrossos de tota la vida
a aquells paladars que busquen creacions més agosarades. “Tots els menús oscil·len entre els 30 i els 40
euros i estan recollits en el llibret promocional, deixeu-vos seduir per  arrossos, tàrtars, carpaccios, far-
dellets, canelons o xarrups on el llagostí n’és el protagonista indiscutible”, afegeix Fibla.
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Mª Carmen Mauri (Tortosa 1991).
Graduada en magisteri d'educació
primària en educació musical i
anglès per la Universitat Rovira i
Virgili. Actualment estudia
Psicologia a la UOC.

ME: "Veintisiempre" (edicions
ViveLibro) és el teu primer llibre de
poemes que només en dues setma-
nes ha aconseguit la segona edició.
Mª Carmen Mauri: Sí.
«Veintisiempre» és un somni fet rea-
litat. Sempre he sabut que volia
escriure un llibre però no pensava
que fos tan aviat. Simplement vaig
sentir que era el moment de convertir
en paraules tot allò que tenia dins i
observava en la gent del meu voltant.
La inspiració va aparèixer sense parar
i d'aquí va sorgir el llibre. Inicialment
no pensava publicar-lo, simplement
guardar-lo per mi o fer-ne unes
quantes còpies per als familiars i
amics propers, però ells mateixos van
ser qui em van animar a publicar-lo
per mitjà d'editorial i compartir-lo
amb la resta. La veritat, no m'espera-
va per a res el número de vendes que
ha tingut en tan poc temps ni l'èxit
aconseguit. Encara ara em costa assi-
milar-ho.

ME: Un poemari que sorgeix com
una mena de teràpia sobre l'amor i la
vida amb reflexions, pensaments,
records i sentiments ... Podem parlar
de la crisi dels vint-i-tants? Un repàs
cap al camí dels trenta?
MCM: Personalment no penso que
parle de la crisi dels 20, almenys jo
no ho veig com un període de "crisi",
sinó com un període de creixement i
aprenentatge constant. Una època de
maduresa on aprens de cada oportu-
nitat. Sí que és veritat que tot este
procés de creixement viscut durant

els 20 ens encamina cap als 30, cap a
l'estabilitat i el canvi, però sempre he
pensat que "l'edat" és una cosa rela-
tiva. L'important és com et sents tu
per dins, no el que es veu per fora.

ME: Els xinesos ja fa temps que han
entés aquest període de creixement i
l'escriuen amb dos signes, l'un repre-
senta el perill i l'altre una oportunitat
que s'ha d'agafar.

MCM: Sí, òbviament aquests períodes
tenen una part bona i una de dolenta.
Depèn de nosaltres amb quina ens
quedem i com la vivim. Personalment
penso que l'hem d'entendre com una
oportunitat, però també és cert que el
perill o la temor que se'n deriva ens
ajuda a créixer i a aprendre. Esta temor
és necessària per fer-mos més forts.

ME: Un llibre per a totes les edats?
MCM: Sí, quan el vaig publicar pensa-
va que seria un llibre adreçat a un
públic juvenil, adolescent i adults de
20-30 anys, però realment és per a
totes les edats. De fet, els lectors de
50-60 anys s'han sentit molt identifi-
cats i afirmen que els recorda la seua
joventut. Això és el que té
«Veintisiempre», que és una suma d'e-
mocions, sentiments i records de joven-
tut i resulta gairebé impossible no sen-
tir-te identificat en els poemes. Tots
hem viscut moltes de les experiències
del llibre i això desperta en el lector la
seua part més emocional.

ME: Hi haurà una segona part?
MCM: Sí, de fet ja l'he començat a
escriure però encara no sé quan sortirà.
Escriure un llibre és un procés llarg en el
que estan implicats molts factors, entre
ells inspiració, temps, experiències...

ME: Que és lo que has aprés a través
d'aquesta "teràpia" d'escriure?
MCM: Principalment, que hi ha coses
que no es poden explicar oralment i
que prenen significat quan les plasmes
en paraules escrites. Per a mi ha sigut
una teràpia molt positiva i penso que
també per a molts dels meus lectors. Hi
ha vegades a la vida que necessitem
treure el que tenim dins i cadascú ha de
trobar la millor manera de fer-ho i d'ex-
pressar-se. La meua ha sigut la poesia,
però animo als lectors a que descobrei-
xin la seua! 

  

LLUITAR PER ALLÒ QUE ENS FA FELIÇ

Mª Carmen Mauri
ESCRIPTORA

Isabel Carrasco
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L’Amposta s’enfronta al Tona, un rival que diuen els
que el coneixen que és el més ferotge de tots els que
podien tocar. Però això incrementa la motivació d’una
promoció que es presenta apassionant. També cal
observar que el Tona deu pensar que no ha tingut sort
amb el sorteig perquè s’enfrontarà a un equip que fa
19 jornades que no perd i que ha estat el menys gole-
jat del seu grup. Per tant, ànims a l’Amposta i diu-
menge a gaudir d’un partit d’aquells que fan afició. 
L’Amposta va baixar de la Primera catalana i es va
reconstruir amb encert, dins de la prudència pressu-
postària i amb una base de jugadors ebrencs que han
mostrat que amb temps i paciència es poden assolir
resultats. I amb un tècnic emergent que ha sabut
assumir el repte del relleu d’Albert Company. Una eli-
minatòria decidirà la temporada. Però aquesta, d’en-
trada, ja ha estat existosa. D’altra banda, sobre el
tema que el Tàrrega ja hagi pujat, passi el que passi
en la seua promoció, no beneficia perquè el seu rival,
el Rubí, se’n pot aprofitar. I l’Amposta, és el segon
equip dels segons classificats amb més punts. Potser
és un tema que ha faltat informació més clara (com
que es pugui salvar el pitjor cinquè de Primera catala-
na). Però ara no és moment de pensar amb això. Cal
pensar només en la promoció. 

Michel 

Promoció apassionant

Temporada per oblidar. El futbol provincial ha tingut un
any de pobra collita. A la 1a catalana, a falta de la pro-
moció de l’Amposta, hi ha dos equips: Rapitenca i
Cambrils Unió, enfront de 7 que van haver en la
2015/2016. A la segona catalana segueix el trauma dels
compensats. l la Federació no mou ni un apèndix per
una reestructuració. Una vegada més, 7 descensos. Una
barbaritat. Només cal veure que la Sénia, cinquè classi-
ficat, segon golejador i quedo a 7 punts del descens.
Sort que Móra la Nova i Ampolla pugen i es podran
mantenir 8 equips ebrencs, segons que faci l’Amposta. A
la Tercera descendeixen la Cava, Batea i Catalònia i s'u-
neixen a equips que fa poques temporades eren a la
Segona: R-Bítem, Alcanar, J i Maria i a més d'altres con-
solidats com Aldeana i Perelló. Quina Tercera ens espera
la propera campanya!. Els descensos de tres equips de la
segona han arrossegat al Pinell. I Arnes i Vilalba baixen
directes i perilla el futbol a les dues poblacions. Per això
ens podem trobar amb només 10/12 equips en la
Quarta catalana. Els descensos de la 1a catalana han
estat un desastre; a la Tercera catalana i ha 5 equips que
eren a la segona fa 3 temporades.
En general, temporada per l'oblit i se'ns acosta una 2a
catalana d’alt voltatge amb la militància de nous equips:
Valls, Tortosa, Vilaseca... i a la Tercera catalana 6 equips
molt potents per a l'ascens i la Cava com a clar favorit.
La temporada  acaba però cada setmana tindran la
columna setmanal del futbol ebrenc.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Terratrèmol al futbol ebrenc

La Rapitenca ha fitxat el ‘Killer’ del Gandesa, Javier Dilla, davanter de Vallderoures que ha fet 36 gols en aquesta
lliga. La baixa de Víctor Garrido, que marxa al Riudoms, ha comportat el fitxatge. El Riudoms, equip que amb Lu-
cha ha pujat de categoria, s’està reforçant amb jugadors competitius de categoria superior, com el cas de Garrido,
davanter que va ser determinant en la reacció rapitenca de la segona volta. D’altra banda esmentar que la Rapi-
tenca va tancar el campionat golejant un minvat Tortosa que va presentar 3 juvenils i dos cadets en l’onze inicial.
Primera meitat prou igualada, acabant amb el 2-0. A la represa, els rapitencs van passar per sobre. Al final, 7-0.
Abans del partit els equips rapitencs de futbol base campions i el filial, que ha pujat a Tercera, van rebre el passa-
dís. El cadet A ha pujat a la divisió d’Honor (foto de l’equip a la plana 19). 

Dilla, el nou ‘killer’ de la Rapitenca

L’Amposta, subcampió
del grup 6, jugarà la pro-
moció d’ascens contra el
Tona, segon classificat del
grup 4. El partit d’anada
serà diumenge, a l’estadi
ampostí, a les 18 hores.
L’equip d’Albert Bel va
guanyar en la darrera jor-
nada al camp del Roda de
Berà, però no va poder ser
campió perquè el Cambrils
Unió va vèncer a la Sénia.
D’aquesta forma, els am-
postins disputaran la pro-
moció després d’una sego-
na volta de somni, amb 19
partits sense perdre. L’e-
quip ampostí afronta amb
molta il.lusió l’eliminatòria
davant d’un rival molt po-
tent, amb jugadors de ca-
tegoria superior. És un par-
tit de 180 minuts. Una

festa per al futbol ebrenc
que cal esperar que tingue
un bon final. També cal in-
formar que l’Amposta, dels
sis segons classificats dels
grups de Segona catalana,
és el segon que té més
punts. Un aspecte a consi-
derar. De fet, per l’ascens
del Sants a Tercera divisió,
produït per la decisió al se-
tembre del Tribunal Català
de l’Esport, el millor segon
classificat ja puja. Per tant,
baix aquests planteja-
ments, el Tàrrega ja seria
equip de Primera catalana,
sense disputar l’eliminatò-
ria, amb el que això pot
suposar com a teòrica
avantatge per al seu rival
en la promoció: el Rubí.
L’Amposta, en qualsevol
cas, pujaria, tot i perdre

l’eliminatòria contra el To-
na, si puja el Tàrrega. 
D’entrada, es podria dir

que el sorteig no ha estat
benèvol amb l’Amposta
perquè li ha tocat l’equip

més fort dels 5 que li po-
dien tocar.
Però això ha de ser una

motivació afegida per als
jugadors d’Albert Bel, per
afrontar l’eliminatòria.

180 minuts 
per decidir l’ascens

EL PARTIT SERÀ TRANSMÈS PER CANAL TERRES DE L’EBRE, EL MATEIX DIUMENGE (21.30 HORES)

L’Amposta rebrà diumenge el Tona (18 hores)

Xavi Cid anuncia que, a hores d’ara, no entrenarà el CD Tortosa

MARIÀ CURTO ÉS EL NOU PRESIDENT

Formació de l’Amposta, d’aquesta temporada.

Una vegada, fa dues setmanes, es va presentar Víctor
Abella com a president del CD Tortosa i quan semblava que
era el president, després de dos mesos d’immobilisme i de
poc interés, també es va conèixer que Xavi Cid seria el tèc-
nic del primer equip. Era el tècnic de la candidatura d’Abe-
lla. 
Però els canvis van arribar divendres passat a l’assem-

blea, tal com vam anunciar, quan una candidatura sorgida
del futbol base, i amb l’exalcalde Marià Curto com a presi-
dent, es va presentar. Llavors, Víctor Abella va informar
que retirava la seua candidatura. Abella va aclarir que es va
presentar perquè no hi havia ningú i per desatascar el con-
flicte directiu. Però que si hi havia una altra candidatura, ell
deixava pas. D’aquesta forma, no calien eleccions i l’as-
semblea va aprovar la nova presidència de Marià Curto
amb Paco Andreu de secretari i Xavi Pérez de tresorer. Això
és el que es va donar a conèixer d’una junta que “s’ha d’a-
cabar de formar”. 
Marià Curto, com a nou president, ja va anunciar que es

miraria d’aprofitar la feina feta per la candidatura de Víctor
Abella, aclarint també “si encaixa en els nostres planteja-
ments”. Passats els dies, gairebé una setmana, Xavi Cid, el
tècnic escollit per Abella (va ser la seua aposta), no ha tin-
gut cap conversa amb la nova junta. I Xavi ha informat que
“han passat massa dies i no ha hagut cap contacte. M’ha-

gués agradat rebre una trucada per informar-me que tenen
altres plans i que volen a un entrenador de la seua con-
fiança i que jo puc no ser-ho. També veig que les idees no
les tenen clares. I per això, encara que el Tortosa em fes ara
una proposta, ja he decidit que no entrenaria. També he
pres aquesta decisió per alliberar al grup de jugadors que
estaven parlats i compromesos per venir al Tortosa. No po-
den esperar més perquè tenen altres propostes. Agrair-los
l’espera i la confiança. També agrair la confiança i la il.lusió
de Víctor Abella, una persona que no coneixia i que va
mostrar-me molt interés. Penso que s’anava a fer un nou
projecte amb humilitat i molta il.lusió. Però les coses han
canviat. Desitjar sort al Tortosa en la nova etapa i dir que,
de moment, la meua intenció és descansar. Més endavant,
ja veurem”. Una proposta que té la directiva és la de Ger-
man Inglés. Nacho Pérez està amb la coordinació del futbol
base però podria acabar sent una opció. Pel que fa a la ges-
tió del primer equip, es detecta que els plantejaments no
estan definits a nivell directiu i que falta la persona o les
persones que haurien de coordinar aquesta parcel.la. La
nova directiva necessita “temps”, però la gestió esportiva
no en pot perdre més. Ahir, una vegada el tècnic havia fet
les declaracions, Xavi Cid va informar que el president ha-
via contactat amb ell, disculpant no haver-ho fet abans. En
qualsevol cas, la seua decisió ja estava presa. 
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El Gandesa ha fet història, tal com vam dir la setmana
passada. Va acabar la lliga en la tercera plaça, consoli-
dant-se entre els grans dela categoria. En el darrer partit
va guanyar el Torreforta, remuntant en el darre tram de
la confrontació amb gols de Dilla i de Galera. El de Dilla
va ser el darrer que ha marcat en aquesta etapa al Gan-
desa. Dilla, aquest cap de setmana, va arribar a una ente-
sa amb la Rapitenca. El killer ha fet 36 gols en el present
campionat. 
També va ser el comiat de Guillermo Camarero com am

mister de l’equip gandesà. Es temps ara de Norbert Ca-
llau, porter de l’Ametlla que també va jugar a la Rapiten-
ca, l’Amposta, la Rapitenca i R. Bítem. Ha estat amb Ger-
man com a segon i preparador físic a la Rapitenca i també
ha treballat al cos tècnic de l’Ascó, quan estava Miguel
Rubio. Ell entrenarà el Gandesa la temporada vinent. 
La plantilla, cos tècnic i afició, a més de celebrar la ter-

cera plaça, van acomiadar a Marc Domènech, jugador te-
rraltí que sempre ha fet costat a l’equip, tot i que una le-
sió l’ha minvat per poder jugar.

Norbert Callau, proper entrenador

EL GANDESA JA TÉ NOU TÈCNIC

El Cambrils Unió és cam-
pió de la Segona catalana
després de guanyar a la
Sénia en la darrera jornada
del campionat (0-1). Ne-
cessitava un punt i va as-
solir els tres. L’Amposta va
pressionar fins el darrer
instant, amb el triomf a
Roda de Berà. 
L’equip d’Amores va

controlar el partit a la pri-
mera meitat, quan va
avançar-se en el marcador.
El senienc Joan Zaragoza

va tenir l’ocasió local poc
abans del descans. El por-
ter visitant va evitar-la. A
la represa, durant uns 20
minuts, el Cambrils va pa-
tir. Es va fer enrera. La Sé-
nia va tenir més control de
la pilota i va avançar línies,
pressionant més amunt.
Callarisa va disposar de
dues opcions, una molt
clara. El Cambrils acusava
l’angoixa, tot i anar guan-
yant. No obstant, amb
l’expulsió del local Gerard,

el líder va recuperar el con-
trol del partit i en els da-
rrers minuts, amb el duel
trencat, va disposar d’op-
cions. La Sénia va competir
com devia fins el final. Tot
i la derrota, manté la cin-
quena plaça. Una tempo-
rada brillantíssima per un
equip que va pujar l’any
passat i que ha jugat amb
molts jugadors locals i amb
juvenils en les últimes set-
manes. El Cambrils U va
celebrar el títol després del

partit. Els jugadors de la
Sénia van rebre la meres-
cuda ovació de la nombro-
sa afició que estava a la
graderia. Abans del partit,
l’aleví senienc campió va
rebre el passadís. 

El Cambrils Unió és campió i puja a Primera catalana

2A CATALANA. VA GUANYAR A LA SÉNIA (0-1)

El Batea va perdre en la darrera jornada, a casa,
contra l’Hospitalet (3-4), culminant un final de lli-
ga calamitós (1 punts de 15) que l’ha condemnat
al descens. Necessitava una combinació complica-
da per tenir opcions de permanència, però aques-
tes, a més, passaven per guanyar el seu partit i
que pergués la Cava al Vendrell. Res va succeir i,
a més, aquesta combinació tampoc li hagués ser-
vit per salvar-se perquè la posició de la Cava, fi-
nalment, també és de descens. 
Joan Suñé, vicepresident del Batea, acceptava la

realitat: “només ens queda recuperar-nos i pensar
en treballar ja des d’aquesta setmana per fer un
equip i tornar a intentar l’ascens. La Tercera cata-
lana es presenta força competitiva l’any vinent
amb els equips que baixem i els que han pujat de

Quarta. Però aquest serà l’objectiu”. El Batea ha
fet un gran esfoçr en la segona volta per fitxar ju-
gadors de categoria superior com Raul o el porter
Ròdenas que s’afegien a incorporacions ja fetes
com José Luis o Joel Marigot. Malgrat això, la tra-
jectòria de les darreres jornades de la lliga ha estat
de descens, i la baixa de Jordi Vilanova ha estat
massa important en tots els aspectes. Amb tots els
fitxatges i les baixes que hi haurà, el Batea haurà
de començar de zero amb la planificació de la no-
va temporada.
Suñé també va avançar que molt probablement

no hi haurà filial de la temporada vinent, a la
Quarta catalana, una vegada el primer equip es-
tarà a Tercera i quan ja no hi haurà tantes distàn-
cies entre una categoria i l’altra. 

Àlex Curto no seguirà entrenant el Batea

DESCENS A TERCERA CATALANA, PER COMPENSACIÓ

Celebracions del Cambrils Unió, diumenge a la Sénia. 

La Cava va fer els deures en la darrera jornada, al Ven-
drell. Va guanyar 1-2. Però necessitava que la Canonja
pergués a casa, contra el Camarles. I això no va passar.
D’aquesta forma, hagués tingut més possibilitats de per-
manència. Aquestes també depenien de que el Vilaseca
pugués mantenir-les per salvar-se a la Primera catalana.
Però va empatar i el gol de penal del Bellvitge a Valls li va
donar el triomf i les opcions de permanència, que ara són
per a l’equip barceloní. Amb el descens del Vilaseca, són
3 equips tarragonins els que baixen de la Primera catala-
na, i, d’aquesta forma, són 7 els descensos de Segona a
Tercera. El Morell és finalment el 12è classificat i, pel go-
laverage particular, queda per davant de la Cava. Els mo-
rellencs se salvaran si puja l’Amposta. I la Cava s’ha que-
dat sense aquesta opció. I amb l’altra que hagués sorgit
cas de que el Vilaseca s’hagués salvat, un fet que hagués
pogut passar si acabava 14è i si es produien més ascensos
catalans a la Segona B.
L’equip blanciblau ha complert en les darreres 5 jorna-

des, guanyant cada partit. La directiva ha fet un gran es-
forç amb una inversió considerable durant la segona volta
per apuntalar l’equip amb jugadors de Barcelona. Però,
malgrat els esforços, aquests no han pogut significar la
permanència. Les úniques esperances que resten són que
puge l’Amposta i esperar alguna incidència amb algun
club de la categoria que no continués competint per una
fusió o una desaparició, un fet improbable a hores d’ara.

La Cava baixa per compensació

TOT I GUANYAR AL VENDRELL (1-2)

El Catalònia, ja consumat el descens, es va acomiadar amb una gole-
jada contra un Torredembarra que es va presentar amb 12 efectius. El
10-0 ho diu tot (3 Aleix, 2 Nacho, 2 Jordi, Lluis, Marc i Toni). Nando Gar-
cia, el tècnic, també s’acomiadava: “estic molt satisfet de l’estada a Jesús
on m’han tractat força bé. Sap greu no haver pogut mantenir la catego-
ria, però la realitat és que la permanència ha estat en 47 punts i això per
nosaltres era molt complicat. Som un equip amb limitacions pressupostà-
ries per a poder arribar-hi. No obstant, molt content de l’equip, amb
molts jugadors que han debutat a la categoria. En general, tots han do-
nat la cara fins el final. La reacció va arribar tard, avançada la segona vol-
ta. Valorar que tots hem crescut esportivament i és important que la fei-
na es valora perquè hi ha jugadors amb altres ofertes”. 

Catalònia: comiat amb golejada

10-0, CONTRA EL CUER, TORREDEMBARRA

L’Ulldecona va perdre a la Pobla de Mafumet (4-2) en la darrera jornada. Teixidó, que ja va anunciar que no seguia,
es va acomiadar d’aquesta etapa: “tot i els resultats de les darreres jornades, penso que hem fet una gran campanya.
Estàvem salvats quan en faltaven 10 per al final i, en general, hem d’estar satisfets, considerant també els problemes so-
ferts amb les baixes des de l’inici i durant la lliga. M’emporto un bon record d’Ulldecona, del seu president, una persona
seriosa i que m’ha tractat força bé i, en general, de tot el club. Un club que, dins de la modestia, fa bé la feina. Però
acabada la temporada, s’havien de fer diversos canvis, donar baixes i fitxar una sèrie de jugadors i entenc que hi ha li-
mitació pressupostària i que això no podia ser. No hi ha cap motiu més per no seguir. No marxo perquè vulgui anar a
un altre lloc. M’agrada entrenar però, de moment, descansaré. Si més endavant hi ha res que em pugui agradar, encara
que sigui futbol base, em plantejaré tornar a entrenar”. Edu Marin, segon de Teixidó, és el proper tècnic de l’Ulldecona. 

Teixidó: “he estat força bé i, malgrat el final, estic satisfet de la temporada”

FINAL DE L’ETAPA AL CLUB FALDUT

La Sénia acaba una
temporada brillant en la

cinquena plaça

5ena. plaça
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L’Ampolla ha estat el
campió de la Tercera cata-
lana ebrenca. Havia de
guanyar el Roquetenc i va
fer-ho per golejada (9-2). A
més, el Móra la Nova va
perdre a Godall i, per tant,
el resultat de diumenge ja
va ser el de menys.
Temporada per emmar-

car: només una derrota i 29
victòries. 111 gols a favor i

34 en contra. 91 punts que
són rècord. 
Paco Gilabert, president

de l’Ampolla, admetia que
“ha estat una gran tempo-
rada, gràcies a la bona fei-
na del tècnic i també a la de
tot l’equip. L’afició ha gau-
dit del joc i dels resultats.
També destacar Baltasar
Capera, director esportiu, i
també tota la gent de la di-

rectiva i del club. L’Ajunta-
ment com sempre també
ens ha recolzat per tirar
avant el projecte. I ara és
moment de celebrar-ho
però també de pensar en
poder ser més competitius
en la nova campanya, en la
del retorn a la Segona cata-
lana”. 
Enric Alaixendri ja es va

informar que ha renovat

per l’Ampolla que està ges-
tionant diverses incorpora-
cions i està en converses
amb jugadors, entre ells ac-
tius del poble que estan en
altres clubs. L’Ampolla
rebrà demà dissabte (18
hores) el Cambrils Unió,
equip campió de Segona,
en l’eliminatòria de la Copa
Catalunya que afronta com
a campió de Tercera.

L’Ampolla ha estat el campió

3A CATALANA. VA GOLEJAR EL ROQUETENC (9-2) EN L’ÚLTIMA JORNADA

El Pinell es veu afectat per la compensació que es pro-
dueix a Tercera pels 3 descensos ebrencs de Segona. Al fi-
nal, la pitjor de les previsions s’ha complert. L’equip terraltí
va guanyar el Sant Jaume amb gol de Ximo (1-0) als darrers
minuts. Blai, delegat del Pinell, deia que “sabíem que ho te-
niem complicat i amb la victòria del Masdenverge, tot i evi-
tar el descens directe, podíem baixar per la compensació. I
així ha estat. L’equip va lluitar i a la segona meitat va pres-
sionar fins que va arribar el gran gol de Ximo. Ha estat una
temporada complicada. Avui divendres fem junta i també
cal veure com queda el futur una vegada la directiva no se-
guim”. Xavi Llorach, del Sant Jaume, “partit molt disputat
en el que sobre tot a la primera meitat vam tenir el control.
A la represa penso que vam ser superiors fins al minut 70
quan per unes baralles que hi havia fora del camp, Agustí
va anar allí perquè estava el seu pare i va ser expulsat. I al
final, el gol local va venir en un fora de joc claríssim. Lamen-
table l’actuacio arbitral dels darrers 10 minuts”.

Pinell: descens per compensació

TOT I GUANYAR AL SANT JAUME (1-0)

El Masdenverge se salva i Vilalba i Arnes baixen a Quarta

DARRERA JORNADA DEL CAMPIONAT. FUTUR INCERT DEL FUTBOL A VILALBA, PINELL I ARNES

El Móra la Nova va perdre en la darrera jornada al camp
del Godall (4-1). Agustí, 54 gols, va fer el 0-1. Ja es sabia
que l’Ampolla golejava al Roquetenc i les possibilitats de
ser campions passaven per guanyar i que no ho fes l’equip
ampollero. I el godall, tancant una gran temporada, va re-
muntar fins el 4-1 final. 
Lizaso, del Móra la Nova, deia que “ja les darreres set-

manes estava sent difícil motivar a l’equip i en aquest par-
tit es va notar. No obstant, aquest resultat no empanya la
temporada magnífica que ha fet l’equip. 29 victòries, un
empat i quatre derrotes, amb 115 gols a favor i 38 rebuts.
Impressionant. Només puc dir que ha estat un plaer entre-
nar aquest grup de grans jugadors, amb gran qualitat hu-
mena. Agrair a la directiva la confiança i el suport de l’afi-
ció. Hem assolit dos ascensos seguits i això es com un
somni fet realitat”. El Móra la Nova ha tornat a fer histò-
ria. Un equip i un club, en general, que és un orgull per a
la gent que l’ha tirat endavant. Gran moment del Móra la
Nova i es pot dir que és l’altre campió del grup, per la
campanya efectuada. L’Ampolla i Móra la Nova han mar-
cat un abans i un després amb una lliga de rècord. De
somni. I en el cas moranovenc, amb jugadors locals i de la
comarca, un fet que encara és més meritori. 
D’altra banda, Joan Subirats, tècnic del Godall, del da-

rrer partit, explicava que “va ser un gran comiat. Guanyar
4-1 a tot un Móra la Nova no és fàcil i vam aconseguir-ho.
La primera meitat va ser igualada, amb control dels dos
equips. A la represa, Agustí va tenir dues ocasions i a la
tercera va marcar el 0-1. Semblava que es complicava
però Jofre va empatar i vam reaccionar, amb un gran par-
tit, sent superiors a partir d’aquell instant. Balada, Abde i
Vives van fer els altres gols”. 

El Móra la Nova ha estat 
l’altre ‘campió’

TOT I LA DERROTA A GODALL (4-1)

Guillermo Camarero entrenarà el Roquetenc. El Jesús i Maria confirma renovacions i fitxatges

*GUILLERMO CAMARERO, que va ser entrenador del Tortosa, Catalònia, Rem Bítem, S Bàrbara i fou coordinador del futbol base del Tortosa durant
moltes temporades, és el nou entrenador del Roquetenc. Després d’uns anys inactiu, el veterà entrenador, pare del proper tècnic de la Rapitenca,  ha
decidit tornar a les banquetes. Jordi Vallés, tècnic del Roquetenc fins ara, té una proposta per incorporar-se al futbol base del Tortosa, concretament al
juvenil. Cristian Ventura (Tortosa), podria ser el coordinador del Roquetenc i també fitxarIa per jugar al primer equip. *XAVI LLORACH no segueix al
Sant Jaume, per temes personals: “un any de descans m’anirà bé per estar més amb la família. Però  tornaré més endavant. Visca la UE Sant Jaume”.
Una opció per al relleu podria ser Joan Subirats, tècnic fins ara al Godall. *ANDREU CANO ha estat el tècnic de l’Olímpic durant el darrer terç de la
competició. Andreu seguirà però només en funcions de director esportiu del club. No com a tècnic del primer equip: “per qüestions personals no puc
desenvolupar les dues facetes i crec que pel projecte que vam iniciar al club, el millor és que em centri en una, des dels babys fins al primer equip”. 
*GENÍS VALLS no seguirà vinculat a l’Alcanar. Final de temporada complicat. Es preveuen canvis i ja es mira d’incorporar nous directius. 
*LA UD JESÚS I MARIA ha confirmat les següents renovacions: Elliot, Dani Cruz, Guillem, Cristian, Antó, Lucero, Oriol, Isaac, Souffi i Rullo. Pugen

del juvenil: Navarro, Berbegal, Zaragoza. Fitxatges: Casanova (juvenil Ebre Escola), Pau Monclús (Catalònia) i Roger Rius (Arnes).

El Masdenverge va guanyar l’Alcanar (3-1) i, d’aquesta forma, va salvar-se. Depenia d’ell mateix i va assolir la victòria con-
tra un Alcanar minvat en les darreres setmanes, amb moltes dificultats i que ha viscut un tram final de campionat complicat.
Amb el triomf i amb l’ascens ja consumat del Móra la Nova, el Masdenverge s’ha salvat. Un fita meritòria tal com explicava
Aitor Roiget: “som un poble petit i vam pujar l’any passat i l’objectiu era la permanència. Hem patit. Fins i tot vam haver de
destituir al tècnic per a buscar un canvi de dinàmica. Els darrers resultats ens han permès salvar-nos”. Aitor ja va informar
que no seguirà com entrenador: “ho he fet en les últimes jornades, quan he estat lesionat, però entrenar amics, veïns i fa-
miliars no és fàcil i no tinc intencions de continuar”. Per la seua part, el Vilalba guanyava al camp de l’Olímpic però a la re-
presa els morencs van empatar (2-2). Els terraltins depenien d’ells per evitar el descens directe, però tampoc haguessin evitat
el descens compensat cas de guanyar perquè el Masdenverge també va vèncer. Al final, penúltims i descens directe. Albert
Ros, jugador del Vilalba, explicava que “ho hem intentat fins el final, i la veritat és que tal com estàvem, hem fet un gran
final de temporada arribant als 28 punts. Malgrat els esforços, no s’ha pogut evitar el descens”. El futur és incert a Vilalba,
com al Pinell, i també a Arnes. Ros ho admet: “la junta plega i ara som molts pocs jugadors de casa. Per tant, és complicat
poder seguir competint. Ho haurem de parlar però no ho veig fàcil”. Per últim, l’Arnes era qui pitjor ho tenia. I va consumar
el descens. En el cas de guanyar, hagués baixat igualment. A més, va perdre al camp d’un R-Bítem que va assegurar la cin-
quena plaça. El partit va quedar encarrilat per als locals al primer temps. L’Arnes va reaccionar a la represa però no va poder
capgirar el marcador (4-3). Segons Roger, tècnic de l’Arnes, “crec que haguéssim pogut competir millor en determinats mo-
ments de la temporada, però no ha pogut ser. Aquesta setmana en parlarem de com queda el club, si la junta segueix i si
es fa futbol, tenint en compte que hi ha jugadors que van informar que si es baixava, podrien no seguir”. 

Camarero torna a les banquetes.

Celebracions de l’Ampolla, diumenge, després del partit contra el Roquetenc. 
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CAMPIONS DE COPES

Aquest cap de setmana
Alcover ha acollit el
Campionat de Catalunya
de categoria cadet  i juve-
nil.
La ebrenca del Club Patí
L’Aldea Anouk Vizcarro,
de la mà del seu entrena-
dor Manel Villarroya, va
aconseguir el bronze
desprès d’una excel·lent
execució del seu progra-
ma. Amb  aquest resultat
obté una plaça per al
estatal.
La competició es va iniciar
el divendres 25 a la tarda
amb els entrenaments ofi-
cials i va acabar diumenge
amb els dics llargs.

Bronze per
Anouk

CLUB PATÍ L’ALDEAI TORNEIG ALEVÍ, A L’ALDEA

Memorial Miguel Alegre

Des de la regidoria
d’esports s’informa
que demà dissabte
2 de juny tindrà
lloc el  1er torneig
aleví memorial
Miguel Alegre a les
instal·lacions del
camp de la U.E.
Aldeana a partir de
les 10.00 h. Un tor-
neig per retre-li
homenatge al
recentment desa-
paregut Miguel
Alegre, una perso-
na molt vinculada a
la població i a la
U.E. Aldeana.

AQUEST CAP DE SETMANA. DELS JOCS ESPORTIUS

Finals nacionals
Al voltant d'un miler d'esportistes d'edats compreses
entre els 9 i 18 anys es donaran cita aquest cap de set-
mana 2 i 3 de juny,  a les Terres de l'Ebre, per disputar
tretze finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, en concret a les localitats de Tortosa,
Amposta i La Ràpita. La capital del Baix Ebre amb nou
serà la que acollirà un major número de finals. En con-
cret dissabte al pavelló de Remolins es jugaran les finals
de minibàsquet benjamí masculí i femení amb deu
equips, i diumenge les de minibàsquet aleví masculí i
femení amb catorze. Al pavelló del Temple es disputa-
ran les de mini handbol benjamí, masculí dissabte amb
sis equips, i femení diumenge amb sis equips més.
L'Estadi Municipal Josep Otero serà l'escenari de la final
nacional de futbol-7 infantil masculí amb quatre equips
classificats. A Tortosa la convocatòria de finals es com-
pleta amb la de tennis taula individual dissabte, i equips
diumenge al pavelló de Ferreries. El pavelló de la Ràpita
acollirà les finals infantils de bàsquet, masculí dissabte
amb cinc equips, i femení diumenge amb sis equips
més. I l'handbol infantil es farà a Amposta diumenge
amb cinc equips masculins i tres femenins.

HANDBOL. A ASCÓ

El sector infantil femení s’iniciava dijous jugant l’Ascó contra l’e-
quip campió de les Balears (Secar de la Real); un partit ben
seriós de les locals, que van marxar des de bon inici i no va dei-
xar cap dubte al marcador (27-4). Divendres es jugaven els par-
tits sense participació del CH Ascó i es començava a intuir una
final amb l’equip navarrès de l’Anaitasuna. Dissabte, en un
fenomenal ambient al pavelló d’Ascó, es confirmaria, no sense
suspens final donat que els dos partits es van decidir als darrers
segons: el CH Ascó guanyava 21-19 el contundent equip eus-
kera de l’Aiala de Zarautz i a l’altre grup l’Anaitasuna es classi-
ficava pràcticament al darrer segon jugant contra el Morvedre
de la comunitat valenciana. Diumenge, el 3r-4t lloc fou pel
Morvedre que guanyava les basques de Zarautz, i a la final on
es decidia qui aniria a la fase final dels millors 8 equips
d’Espanya infantil femenins, repetint-se l’ambient magnífic del
dia anterior, les noies del CH Ascó no van tenir el seu dia (14-26) contra un equip que jugava amb molt d’ofici i sense esquerdes. Als 10
minuts la diferència ja era de 7 gols arribant-se a la mitja part amb un 6-12 per les noies de l’Anaitasuna. A la segona i, seguint sense trobar
en cap moment el seu joc, les locals van anar perdent la il·lusió inicial i el marcador es va anar eixamplant fins els 12 de diferència, sent el
partit de la temporada on el CH Ascó ha marcat menys gols. Resultat totalment just, tot i no ser aquesta la diferència entre els dos equips.
Cal remarcar que cap dels 4 equips catalans participants als sectors (Ascó, Granollers, La Roca i Palautordera) es va poder classificar per la
fase final. Un cop dur venint de guanyar la selecció catalana el títol per comunitats el passat gener a Galícia.

Fase sector infantil femení

CICLISME. DIUMENGE

NOUS ÈXITS PER ALS

REMERS EBRENCS

Uns 500 remers de
nou clubs d’arreu del
Principat han participat,
aquest cap de setmana,
al Campionat de Cata-
lunya de Rem celebrat,
un any més a l’Estany de
Banyoles. Una cita en la
que, per primera vegada
a la seva història, ha tin-
gut al Reial Club Nàutic
de Tarragona com a ven-
cedor final a la classifica-
ció per equips. El Nàutic
Amposta i el Club de
Rem Tortosa, van ser ter-
cer i quart respectiva-
ment.
El Club Nàutic Tarrago-

na es va imposar per pri-
mer cop, en el campionat
de Catalunya celebrat a
Banyoles. Els tarragonins
tancaven la cita amb
2686 punts i han aconse-
guit desbancar al que ha-
via estat el dominador
absolut de les últimes
edicions, un Club Natació
Banyoles que tot i fer un
gran campionat ha hagut
de conformar-se amb la
segona plaça amb 2526
punts. Els van seguir a la
general el Club Naùtic
Amposta amb 2211
punts i el Club de Rem
Tortosa amb 1266.
Entre els bots ebrencs

van destacar els nou ors,
set medalles de plata i els
nou bronzes que van
penjar-se els diferents re-
mers ampostins, mentre
el Club de Rem Tortosa
va aconseguir quatre me-
dalles de plata i sis bron-
zes. Destacar a més les
quatre medalles d’or
aconseguides pel Club
Rem Delta. (notícia d’e-
bredigital.cat)

ELS CAMPIONS DE COPES DEL FUTBOL BASE EBRENC 
Copa Delegació Cadet: Olímpic Mòra d’Ebre. Copa Primavera Cadet: SCER Ametlla de Mar. Copa Delegació Juvenil: CF Ulldecona. Copa Primavera Juvenil: UD Jesús i Maria.
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PRÒXIMA JORNADA

Campió: Amposta

RESULTATS
30a jornada

Ametlla descansava

Rapitenca-Delta de l’E.  3-1

Perelló-Aldeana  0-9

Amposta-S Jaume   3-0

Tortosa-Alcanar 0-0

Ulldecona-Vinaròs 3-2

Canareu-Catalònia 2-3

J i Maria-Roquetenc      1-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta              106     33    70

2. Roquetenc           104     34    69

3. Ulldecona               95     49    60

4. Vinaròs                  84     39    60

5. Alcanar                117     49    58

6. Rapitenca              90     64    48

7. Tortosa                  90     86    45

8. Aldeana                 81     60    41

9. Ametlla                  64     44    36

10. Canareu               62     82    30

11. J i Maria              66     90    28

12. Perelló                 44   136    19

13. Delta de l’Ebre     37   126    14

14. Catalònia             36     96    13

15. S Jaume              28   116    13

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Divendres  

Campió: Ampolla

Pugen a Segona: Ampolla i M

Nova

Descens compensat: Pinell

Descens directe: Vilalba i

Arnes

RESULTATS
34a jornada, Tercera catalana
J i Maria-Aldeana          0-0

Perelló-S Bàrbara         5-2

Masdenverge-Alcanar    3-1

Pinell-S Jaume              1-0

Godal-M Nova               4-1

Olimpic-Vilalba              2-2

R Bítem-Arnes              4-3

Ampolla-Roquetenc       9-2

Corbera-Ametlla            3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   34  111   34   91

2. M Nova                   34  115   38   88

3. Aldeana                   34    58   35   65

4. J i Maria                  34    57   58   62

5. Rem Bítem              34    76   53   60

6. Perelló                    34    77   42   58

7. Alcanar                    34    85   66   49

8. Roquetenc               34    59   75   47

9. S Bàrbara                34    75   76   41

10. S Jaume                34    38   65   40

11. Ametlla                  34    52   68   39

12. Godall                   34    56   64   38

13. Corbera                34    38   65   38

14. Olimpic                  34    71   66   37

15. Masdenverge         34    53   93   31

16. Pinell                     34    33   84   29

17. Vilalba                   34    40   66   28

18. Arnes                    34    49   95   25

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  

Campió: Cambrils U

Promoció: Amposta-Tona

Descens compensat: Morell,

la Cava i Batea. (El Morell se

salvarà si puja l’Amposta)

Descens directe: Roda,

Catalònia, Hospitalet i

Torredembarra

RESULTATS

34a jornada, Segona catalana

Catalònia-Torredem.    10-0

P Mafumet-Ulldecona 4-2

Vendrell-la Cava 1-2

Canonja-Camarles 1-0

Gandesa-Torreforta 2-1

Roda Berà-Amposta 0-1

Batea-Hospitalet 3-4

Reddis-Morell 1-0

la Sénia-Cambrils U 0-1

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

El Gandesa ha fet rècord
de punts (69) i també ha
acabat en una històrica

tercera plaça a la
classificació de Segona.

PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens: 
Espanyol-Compostel.la        4-2 (0-0)
Mar Menor-Terrassa           0-2  (0-1)
Náxara-Hospitalet 3-0 (0-0)
S Andreu-Antequera            1-0 (0-1)
Baixa de la Segona B: Llagostera

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   
Campió: S Cristobal

Promoció d’ascens:

Martinenc-Manresa

Descens: Vilaseca, Alpicat,

Valls i Tortosa. (Bellvitge se sal-

varà si puja un equip català

més a la Segona B)

RESULTATS
34a jornada, Primera catalana

Borges-Almacelles 5-2

Rapitenca-Tortosa 7-0

Igualada-Lleida 2-1

Sants-Balaguer 2-0

Andorra-Alpicat 2-1

S Ildefons-Vilaseca 0-0

Valls-Bellvitge 1-2

V Alegre-S Cristobal 0-3

Viladecans-Martinenc 3-0

Primera catalana

Celebracions al vestidor del Gandesa, diumenge passat.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S Cristobal              34    74   35   71

2. Martinenc                34    59   27   69

3. Almacelles               34    66   45   63

4. Viladecans               34    54   30   62

5. Sants                      34    43   39   57

6. Igualada                  34    49   42   53

7. Lleida                      34    51   47   53

8. Borges                    34    55   56   50

9. Andorra                   34    37   33   49

10. Rapitenca          34   50  56  48

11. Balaguer               34    50   52   48

12. V Alegre                34    50   48   42

13. S Ildefons              34    44   40   40

14. Bellvitge                34    46   59   34

15. Vilaseca                34    30   61   33

16. Alpicat                   34    38   52   31

17. Valls                      34    36   63   24

18. Tortosa              34   34  81  23

Històrica

El cadet de la Rapitenca va assolir l’ascens a Divisió d’Honor, dissabte passat al camp del Prat.
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ELS BABYS DEL 
FUTBOL EBRENC (4) 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
UE ALDEANA 

2a catalana: encerts i errades
Aquests seran els equips per a la propera temporada: Vila-seca, Valls,

Tortosa, Gandesa, Camarles, la Sénia, Ulldecona, Vendrell, Pobla Mafu-
met, Torreforta, Canonja, Reddis, Móra la Nova, Ampolla, Catllar i Riu-
doms. Les altres places podrien ser Amposta sinó ascendeix i su puja, per
al Morell i per al vencedor de la promoció: Montblanc o Pastoreta. 
Abans de començar la temporada, això vaig dir. Concretament el 28 de

juliol publicava això: 4 CANDIDATS PER A L'ASCENS: Amposta, Cambrils
Unió, Gandesa i Camarles. INTERROGANTS: Ulldecona, Roda Berà, Mo-
rell, la Cava, Vendrell, Reddis i Torredembarra. Equips que poden ser re-
velació: la Sénia o Pobla Mafumet. 6 CANDIDATS AL DESCENS: Batea,
Hospitalet, Catalònia, la Sénia, Canonja i Torreforta.
Aquests seran els entrenadors d'aquesta campanya: Kiki (Camarles),

Edu Marin (Ulldecona), Norbert (Gandesa), Serrano (La Sénia), Nando
Garcia (Móra la nova), Enric (Ampolla) i només falta el míster del Tortosa
(Xavi Cid no serà) i si Albert Bel renova a Amposta.

*Culebró al Tortosa. Més de 50 jugadors han jugat, 4 entrenadors...el president Arturo
presenta la dimissió. Arriba una gestora. No es presenta ningú i de cop i volta entra en
escena una persona humil, un soci, Victor Abella, únic candidat. Fa la presentació com a
nou president i aposta per Xavi Cid com a entrenador. Tot arreglat. Però al cap d’uns dies
salta la sorpresa. Per art de màgia hi ha un altre candidat: l’exalcalde Marià Curto. ¿Per
què no es va presentar abans? Si Víctor Abella hagués volgut anar a eleccions el club
hagués quedat aturat més temps, sense poder fer la plantilla. Molestava Victor Abella?
Chapeau. Víctor es va retirar pel bé del club. Del nou president i del nou projecte millor
esperar i veure, d'aquí a dos anys podem tenir un nou culebró. Espero que no.
L’assemblea fou calenta. L’expresident del Tortosa, Arturo Llorca, va atacar directament a
un dels futurs membres de la junta per la seva actitud durant les converses per trobar un
futur president. No va poder acabar el seu discurs i va decidir abandonar. Com diu Arturo:
"com ha d’haver fusió amb l’Ebre Escola si al propi club no ens aclarim".
*Rival molt difícil per l'Amposta en la promoció: el Tona, passada temporada va estar a la
1a catalana,. Té jugadors de 3ercera divisió, un equip molt físic, bona defensa, gran mig
del camp i acaba la lliga en un gran estat de forma: 14 últimes jornades, 11 victòries i 3
empats. I els 4 partits perduts en aquesta temporada han estat per la mínima.
*Encertar al juliol de l’any passat els que serien els darrers 6 classificats no és fàcil. Gairebé
impossible. El 28 de juliol publicava qui podria baixar de la 1a catalana: "Valls, Tortosa,
Vila-seca, Alpicat, Sant Ildefons i U. Bellvitgue”. Ple al sis.
*Els equips que més gols han marcat de penal de la 2a catalana: Pobla (9), Canonja (8),
Gandesa (7) Torreforta (6), Catalònia, Morell i Reddis (5), Hospitalet (4) Amposta,
Cambrils i Roda (3), la Sénia, la Cava, Ulldecona i Vendrell (2), Batea i Camarles (0). Que
cadascú tregui les seves conclusions. Jo tinc les meves i me les reservo.
*Primer fitxatge de la Rapitenca, el retorn de Forès. Dilla, del Gandesa, un altre fitxatge.
Nacho, de l’Ulldecona, apunta a la Rapitenca.
*Teixidó va fer les paus amb el president del Ulldecona, es van abraçar al mig del camp.
Ara arriba el gran interrogant: què farà Teixidó a casa sense futbol? Seguiré informant.
*German Inglés, que va estar a l'agenda del Móra la N i Gandesa, té una oferta del Batea.
*Norbert, nou míster del Gandesa. Va ser porter de l’Ametlla, Rapitenca, Aldeana i
Remolins-Bítem i com a entrenador va estar al futbol base de l’Ametlla, Amposta, i a l’staff
de l’Ascó i Rapitenca. Amb Rafel Navarro (ex mister del Gandesa) ha treballat en la
Federació donant classes. Segons German Inglés que el coneix: "és i serà un gran entre-
nador". Segons m'expliquen, és molt bo, seriós i professional.
*Dos fills d'Angel Guiu  canviaran d'equip. Jaume Guiu té ofertes del Flix i Móra la Nova
i el germà Andreu Guiu, la té del Prat de Tercera divisió. El petit, Bernat, està al Nàstic de
la divisió d'honor. Només està a l’atur el pare, el tècnicAngel Guiu, que de ben segur
entrenarà aviat algun equip.
*Òscar Martin, secretari tècnic de la Cava, deixarà el club aquesta temporada després de
molts anys entre jugador i directiu". 
*Nando Crespo ha estat a l'agenda de 6 equips. A tots ha dit que no. Ara està pendent
d’una oferta important.

La 3a catalana en off
Equips de la propera temporada a Tercera: La Cava, Batea, Catalònia, Al-

deana, Jesús i Maria, Remolins-Bítem, Perelló, Alcanar, Roquetenc, Santa
Bàrbara, Ametlla, Sant Jaume, Olímpic, Godall, Corbera, Masdenverge,
Flix i Rapitenca B. 
Abans de començar la temporada, vaig dir (està publicat): candidats per

a l'ascens: Ampolla, R-Bítem i Móra la Nova. Per a la promoció: Aldeana i
Alcanar. Els equips Revelació podríen ser: Perelló i Jesús i Maria. Para els
descensos, sis equips: Corbera, Arnes, Godall, Masdenverge, Vilalba i Pi-
nell. A la Quarta Catalana: Flix, Rapitenca B i Ascó B apunten per a l'as-
cens. Com veuen, encert gairebé total.
6 equips no tenen entrenador: Ametlla, Godall, Olimpic, Corbera, Alca-

nar i Masdenverge. Pocs tècnics renoven: Molinos, Narcís Laboria, Ramon
Sancho, David Torres i debuta el tàndem format per Albert Forcadell i Ma-
rio Javaloyes al Catalònia. Guillermo Camarero (pare) va al Roquetenc.
German Inglés té una proposta del Batea, on ja ha treballat amb el futbol
base, Joan Subirats la té del Sant Jaume. I canvien d'equip Subi (a l’Alde-
ana), Parra (al Santa Bàrbara) i Cristian Torta (al Jesús i Maria).
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BALADA (Godall)

JACK CID (Ulldecona)

ORIOL FIBLA (Alcanar)

NOGALES (Olïmpic)

PAU MONCLÚS (Catalònia)

GERARD GAVALDÀ (la Sénia)
SOROLLA (Camarles)

ISAAC LLAÓ (J i Maria)

ROGER TURCH (Roquetenc)

MARC BRULL (Ametlla)

JUANRA (Camarles)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

SUSHI by ÈRIC VINAIXA

INGREDIENTS:
· 500gr. arròs per sushi
· 190cc. vinagre d'arròs
· 160gr. sucre
· 3 culleradetes de Mirin (derivat del Sake): opcional
· sal fina
· sèsam (opcional)
· aigua
· peix, fruites, verdures (el que ens agradi o el que tinguem)
· salsa de soja i wasabi per a acompanyar.

PREPARACIÓ:

L'arròs ha de ser especial per a sushi perquè al coure queda molt enganxós i ens permet
fer les boletes i que no se'ns desfacin. A més a més cuinar-lo és tot un ritual. Comencem
preparant l'arròs. L'arròs oriental té molt midó per tant, començarem rentant-lo i canviant
l'aigua i esbandint-lo fins que quedi l'aigua ben clara. Posem l'arròs dintre d'una olla i hi
afegim una part i mitja del volum de l'arròs d'aigua freda. O sigui que si poso un got
d'arròs, hi hauré d'afegir un got i mig d'aigua. Quan bulli el tapem i el deixem coure, sense
remenar-lo, a foc mitjà durant 10 minuts i 2 minuts més a foc baix. Ens ha de quedar eixut,
com quan fem una paella. Un cop cuit cal absorbir la humitat, podeu posar l'arròs damunt
de paper de cuina (els japonesos el posen en una safata de fusta perquè s'absorbeixi la hu-
mitat). Per fer sushi hi ha dos estris fonamentals el ventall i l'estora. Ventem l'arròs per tal
que es refredi i quedi a temperatura ambient. Ara hi hem d'afegir el vinagre d'arròs reduït
amb sucre. Agafem una tassa de vinagre i l'aboquem en un bol. Hi afegim dues o tres cu-

llerades de sucre (això va a gustos) i ho escalfem al microones. Deixem que bulli fins que
veiem que el vinagre ha deixat anar l'alcohol i queda una mica més espès, i el deixem tem-
perar afegint el mirim (optatiu). Repartim la barreja pel damunt de l'arròs. I ja el tindrem
a punt per a preparar el sushi. La resta d'ingredients han d'anar tallats a tires. Podeu posar
mango, alvocat, carabassó, pastanaga i poma. I de peix, gambetes cuites, salmó fumat i
tonyina crua. De fet podeu posar-hi el que vulgueu, barregeu gustos i colors. El que sí que
recomanem és que el peix sigui congelat, per tal d'evitar les males passades de l'anisakis.
Ara ja podem començar a enrotllar! Posem l'alga al damunt de l'estoreta. Les algues tenen
una banda més fina que l'altra, hem de procurar que la banda fina ens quedi per fora, o
sigui a sota, tocant l'estoreta. Al damunt hi posem l'arròs deixant un centímetre pels can-
tons, una tira d'ingredients, el que vulgueu i aneu-ho combinant. Ho enrotllem amb l'es-
tora anant-ho estrenyent bé amb les mans, i ja està. Ara només queda tallar el rotllet, pri-
mer per la meitat, la meitat de la meitat, i encara una altra meitat. És a dir en vuit trossos
petits, que ens hi càpiga cadascun de cop a la boca. Per a manipular l'arròs us recomanem
que tingueu al costat un bol
amb aigua per anar-vos traient
l'arròs que se us enganxi a les
mans. Per tallar els rotlles cal
que el ganivet que feu servir es-
tigui força esmolat i que aneu
mullant la fulla amb l'aigua del
bol. Així queda el tall més net.
Els podeu arrebossar amb sèsam
i ara només cal sucar-los amb la
salsa de soja i el wasabi. 

No ens podem perdre aquesta gira que Èric inicia a
la seua terra. No ens podem perdre el seu últim disc
"CAOS A MIG CAMÍ" perquè està carregat d'emo-
cions que connectaran directament amb el públic.
Amb sis músics sobre l'escenari, la gira arriba avui
a les Terres de l'Ebre per oferir-nos aquest concert
intens, preciosista, vital, íntim, sense perdre en cap
moment la personalitat misteriosa i seductora d'a-
quest músic ebrenc. Un llenguatge propi que beu
del rock, el soul i el pop dels anys 70.
CAOS A MIG CAMÍ va ser presentat al mes de març
a la sala Luz de Gas de Barcelona, on va esgotar
totes les entrades. Segurament avui passarà el
mateix a Móra d'Ebre, al Teatre Municipal
La LLanterna, a les 22h. No us el perdeu!

A part de la nostra cuina mediterrània, Èric ens confessa que li agrada molt la
cuina japonesa, sobretot el sushi, un menjar a base d'arròs, vinagre d'arròs,

peix, verdures i algues nori. Així que avui farem sushi!

AVUI DIVENDRES 1 DE JUNY
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CIMS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Són moltes les coses que us poden passar
aquest dies, ho tindreu  molt bé  per anar  a lli-
gar, tindreu  iniciativa  i força  i les coses de la
feina  us sortiran molt bé.

El vostre instint de responsabilitat serà gran  i for-
marà part  del vostre tarannà. Us sentireu  molt
més a gust si feu les coses  ben fetes  i sense
cap  embolic pel mig.

Taure
20/4 al 19/5

Esteu una mica nerviosos, cosa que us pot fer
estar  inquiets  i una mica  esverats, és qüestió
de relaxar-vos tant com pugueu  i respirar  a
fons.

Aneu amb compte en l’aspecte de família, ja
que és molt propens que hi hagi discussions
i malentesos que provoquin un malestar
general  dins de casa.  

Bessons
20/5 al 21/6

Seran dies  de molts contactes  i de parlar
amb molta gent, fins i tot, podreu ampliar el
vostre cercle d’amistats amb persones  molt
interessants  i  alegres.

Tot sembla anar una mica  lent, però  és
important que no perdeu la paciència perquè
tard  o d’hora s’anirà posant tot a lloc  i us
anirà tot bé.

Cranc
22/6 al 21/7

Les coses un pinten bé  en el camp dels
diners, sembla que tens  ganes de quedar-se
a casa vostra i de no marxar, però no malba-
rateu els estalvis sense motiu.

Heu d’anar molt amb compte  en el tema  dels
amors, ja que  al llarg d’aquest dies tot seran
discussions  i malentesos que us poden portar
a tenir  algun desengany.

Lleó
22/7 al 22/8

Si us heu proposat  fer un canvi  de feina és
millor  que us ho  traieu del cap  si més no fins
d’aquí a uns dies, ja que  la cosa en tema  de
canvis  no pinta massa bé.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindreu molts moviments en tema de feina, la
veritat és que us sentireu molt segurs  i forts
a l’hora de prendre decisions  difícils, i és que
tindreu les idees molt clares.

Verge
23/8 al 21/9

En el camp de la parella  serà  on haureu  de
vigilar més, ja que serà fàcil que hi hagi
tendències a tallar la relació si és que en
teniu; si no, tot això que us estalviareu. 

Peixos
19/2 al 20/3

Ho teniu força bé tant en salut com en feina.
Haureu  de tenir en compte l’afonia, que serà el
punt més dèbil que tindreu, i és fàcil que us que-
deu  sense veu.

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, comu-
nidades.
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

TARRAGONA. ES LLOGA
Pis acollidor i molt cèntric. Ideal
parelles, Moblat, 1 habitació, Saló-
menjador i 1 bany. 
Recentment reformat
3º sense ascensor
Comunitat a part

450€
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L'entrevista permet conèixer l'alcalde/alcaldessa de
cara a les pròximes eleccions municipals del maig
2019 com a persona explicant la seva trajectòria,
motivacions, visió de territori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Meritxell Roigé, alcaldessa de
Tortosa, nascuda l'any 1976, única dona al capdavant
d'un partit que es presenta a l'Ajuntament de Tortosa.

Primera dona alcaldessa de Tortosa i ara pri-
mera candidata del PDeCAT a Tortosa, amb
anys d'experiència dintre del món de la
política. Què la motiva a presentar-se com a
alcaldessa?

La il·lusió per seguir transformant Tortosa i el fet de
poder continuar treballant per fer una ciutat millor, per
als tortosins i tortosines i perquè considero que tenint
en compte l'experiència d'estos anys com a regidora
d'urbanisme i tinent d'alcalde crec que encara puc
aportar més a la meua ciutat com alcaldessa.

Queden mesos fins a les properes eleccions
municipals amb tot el que comporta de pre-
paració de programa electoral, recollida de
propostes, a més del dia a dia al capdavant
del municipi. Tres mesos com alcaldessa.
Quin seria el balanç?

El balanç és molt positiu i sobretot també l'acollida que
he tingut per part de la gent, en tot cas, nosaltres con-
tinuem treballant juntament amb els tortosins i torto-
sines, per això ara hem iniciat aquesta campanya de
proximitat, on tornem a anar als barris de la ciutat per
tal de rebre a peu de carrer tots els suggeriments,
queixes o reclamacions que ens exposa la gent per tal
de poder seguir millorant la ciutat.

Presenta un programa concret i definit amb
una visió de ciutat que va més enllà del
2023. Quins serien per a vostè els eixos
principals d'aquest programa?

Volem treballar, com hem fet fins ara, per una ciutat
que sigui de tots i totes, no només d'uns quants, i per
tant l'objectiu primordial i prioritari és que arribem a
tothom, sobretot a aquells que més pateixen o més
necessiten a l'Ajuntament.
A la vegada és evident que el nostre projecte té uns
eixos clars, continuar generant oportunitats per als
tortosins i tortosines i per tant incentivar i ajudar a la

creació de llocs de treball, continuar amb la recupera-
ció i millora del nostre centre històric i evidentment
també un dels pilars fonamentals de cara a l'any
vinent serà l'esport amb els World Sport Games 2019.

Els valors de fer política municipal: Quin
paper ha de jugar l'alcalde, alcaldessa en el
món municipal pel futur del nostre territo-
ri?

L'alcalde o alcaldessa en este cas, el que li pertoca és
representar els ciutadans, ser propera i per tant, rebre
tots els suggeriments i les propostes que se'n derivin
d’aquesta proximitat que hi ha des d'alcaldia i pobla-
ció.

Què opina de la situació política actual?

Finalment tenim govern. Per part meua dir que els sen-
timents són contradictoris, ja que jo voldria que els con-
sellers Rull, Turull i Puig a dia d'avui fossin consellers de
la Generalitat, però no se'ns ha deixat. No obstant, com
la nostra prioritat és tenir govern per deixar enrere el
155 i recuperar les institucions, estic absolutament satis-
feta que es pugui treballar ja des de la vessant municipal
juntament amb el nou govern de la Generalitat.

Quin missatge donaria als seus conciuta-
dans?

Voldria dir als conciutadans que Tortosa és una ciutat
que hem de construir entre tots, nosaltres sempre ho
hem volgut així. El nostre objectiu és el de continuar
endavant junts, treballant conjuntament per fer de
Tortosa una ciutat dels i per als tortosins i tortosines.

Meritxell Roigé
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