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26-M: Ajuntaments ebrencs assoleixen majories absolutes històriques mentre que en altres, 

com Tortosa o Camarles, necessitaran de pactes per formar equip de govern.
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Edita: Estar al lloc adequat i al moment oportú
Fa pocs dies vaig veure una 

entrevista de Kim Phuc, la 
nena que va sortir en una foto 
que va fer la volta al món i que 
va ser Premi Pulitzer.
Han passat quaranta-set anys 
i aquesta foto segueix sent es-
garrifadora. Un mes de juny de 
l’any 1972, durant la guerra del 
Vietnam, un avió estatunidenc 
va llançar una bomba de na-
palm a la zona de la població 
de  Trang  Bang. Allà s’hi troba-
va Kim Phúc amb la seva família. 
La nena, de nou anys, va quedar 
greument cremada i va córrer 
fora de la població traient-se 
les restes de la seva roba en fla-
mes. En aquell moment, el fotò-
graf Nick Ut va fer la fotografia i 
va portar la nena a l’hospital, on 
va romandre 14 mesos i on va 
ser operada de trasplantament 
de pell. En primer pla, la boca 
d’un germà deformat per la por, 
gairebé com el grit de la pintura 
d’Edvard  Munch, demanant als 
adults que ajudin a la seva ger-
mana... Aquesta foto va marcar 
la història, i el destí de Kim Phuc, 
la icona cremada de la guerra 
de Vietnam. El fotògraf  Nick  Ut 
ens va submergir en un infern, 
plasmant aquell moment al pe-
tit poble de  Trang  Bang, on la 
força aèria del sud-vietnamita 
combatia amb els Estats Units 

contra les forces comunistes del 
nord. Desinformats, els bombar-
ders Skyraider es van equivocar i 
van deixar caure bombes de na-
palm en un temple on no hi havia 
combatents vietnamites, sinó els 
seus propis soldats i civils.
Kim  Phuc, de nou anys, es va 
trobar entre les víctimes d’aquest 
error dramàtic. La petita Phuc (el 

EDITORIAL

seu nom significa “felicitat”) i la 
seva família van veure com les 
bombes incendiàries (1200 °C), 
caient sobre ells sense tenir 
temps de fugir.
Han passat quasi cinquanta anys 
des que  Kim  Phuc  va estar en 
perill de mort. El napalm li va 
devastar un terç de la superfície 
del seu cos: l’esquena, el coll, el 

braç esquerre, el cuir cabellut 
amb cremades de tercer grau. 
Sense una cura immediata s’hau-
ria mort.
La influència de la fotografia 
presa per Ut va ser tal, que al-
guns historiadors han considerat 
que la imatge va ajudar a fre-
nar la guerra. Potser era estar al 
lloc adequat i al moment oportú. 
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Les converses, després de les eleccions, per a pactar ja 
han començat en Ajuntaments de les Terres de l’Ebre
A Tortosa Meritxell Roigé 

podrà seguir governant 
la ciutat sempre i quan tingui 
alguna alternativa per pactar. 
Junts per Tortosa ha guanyat les 
eleccions amb 7 regidors per-
dent-ne un i ara ha de buscar 
aliances. Esquerra ha revalidat 
els 4 regidors que ja tenia i seri-
en els aliats naturals de Roigé, 
però Movem ha superat Xavier 
Faura d’ERC i es posiciona com 
a segona força amb 5 regidors. 
El seu líder, Jordi Jordan, fa una 
crida a la resta de forces d’Es-
querra per aposar pel canvi. El 

PSC manté els 3 regidors i Enric 
Roig s’ha mostrat obert a treba-
llar per Tortosa des del govern 
o des de l’oposició. A Camarles, 
Esquerra Republicana amb Jo-
sep Antoni Navarro ha revalidat 
els 5 regidors dels 11 possibles 
però si vol aconseguir l’alcaldia 
i entrar al govern haurà de pac-
tar amb Junts per Camarles o la 
Veu del Poble que han obtingut 3 
representants cadascun. Malgrat 
això, aquests dos darrers també 
sumarien i podrien apartar ERC 
a l’oposició. Junts ha guanyat les 
eleccions a Santa Bàrbara acon-

seguint 4 regidors, el doble que 
ERC, PP i Moviment Alternatiu 
Planer, que n’han aconseguit 2 
cadascun. Alfred Blanch haurà 
de pactar per seguir a l’alcaldia i 
un dels partits més factibles seria 
Esquerra de Manel Crespo. Es-
querra Republicana a Roquetes 
seguirà tenint 6 regidors dels 13 
possibles i tornarà a necessitar un 
pacte. Si Paco Gas vol concretar 
el seu tercer mandat, haurà de 
pactar amb Junts per Roquetes 
o buscar una alternativa estable. 
La sorpresa a Roquetes ha estat la 
irrupció de Movem, que amb dos 

26-M. AUDIÈNCIA RÈCORD
Històrica transmissió electoral de Canal Terres de l’Ebre, 
amb 62.275 telespectadors, diumenge passat
El El 26 de maig serà 

recordat durant molt temps 
en l’àmbit dels mitjans de 
comunicació locals i comarcals 
de les Terres de l’Ebre, per la 
fita històrica que es va assolir.
I no per les xifres d’audiència 
rècord que es van aconseguir 
(acreditades pel sistema de con-
trol de la Xarxa), sinó per l’esforç 
que van protagonitzar fins a 60 
professionals. Els treballadors de 
fins a 4 empreses i 6 mitjans de 
comunicació diferents (Canal 
Terres de l’Ebre, Setmanari L’Ebre, 
Imagina Ràdio i Més Ebre, al que 

també se’ls va sumar Amposta 
Ràdio i Ràdio Delta), van decidir 
unir-se i cooperar, per demostrar 
com es pot dur a terme un esforç 
de comunicació de servei públic, 
tot i tractar-se de mitjans privats. 
Tots junts i de forma coordinada 
van estar seguint les eleccions 
municipals i europees durant 
més de 16 hores, des de l’inici 
de la jornada a les 9 del matí, fins 
ben avançada la matinada.
Una audiència que al llarg del dia 
va ser de 62.275 persones, la xifra 
més elevada que mai s’ha produït 
en una retransmissió televisiva al 

territori, ja que vol dir que més 
del 40% de la població va veure 
Canal Terres de l’Ebre el diumen-
ge 26 de maig en algun moment 

regidors serà el principal partit de 
l’oposició. Altres pobles que ne-
cessitaran pactar per conformar 
govern seran Corbera d’Ebre, el 
Pinell de Brai i Vilalba dels Arcs a 
la Terra Alta i Ascó, Rasquera i Ti-
vissa a la Ribera. 

Majories. Per un altre costat, 
l’altra cara de la moneda està en 
municipis en els que no faran 
pactes perquè hi ha majories, 
algunes d’elles històriques: Am-
posta, Deltebre, la Ràpita, Alca-
nar, la Sénia, l’Ampolla, l’Ametlla, 
Gandesa, Ulldecona, Sant Jaume, 

Móra d’Ebre, Flix Móra la Nova i 
Arnes. A les planes de Més Ebre 
d’avui podeu trobar resultats de 
les eleccions de diumenge dels 
municipis ebrencs. 

del dia. 
Les xifres dels 3 mitjans digitals 
també van marcar rècords du-
rant una jornada, mediàticament 

històrica. El diari digital ebredigi-
tal.cat va tindre més de 15.000 
visites al web, el triple de la mit-
jana.
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PACTES
Roigé: “l’únic que queda clar és qui ha guanyat i 
qui ha de continuar liderant el govern de Tortosa”
A la pregunta de amb 

qui pactaran, el mateix 
diumenge la nit, l’alcaldessa i 
alcaldable Meritxell Roigé ha 
estat molt clara: “L’únic que 
queda clar és qui ha guanyat 
les eleccions i qui ha de 
continuar liderant el govern de 
Tortosa, que som nosaltres“.  
 Junts Per Tortosa, efectivament, 
ha guanyat les eleccions, tot i 
baixar un regidor (de 8 a 7) i dos 
centenars de vots, i ha aguantat 
bé a la capital, on Esquerra no 
ha complert amb les expectati-
ves generades per la irrupció de 
Xavier Faura i l’auge de la marca 
i es queda amb els quatre regi-

dors que ja tenia. Els republicans 
serien els aliats naturals de Roigé 
atenent al signe del pacte que 
ha governat la ciutat els darrers 
vuit anys, però el líder de qui és 
per primer cop segona força a 
la ciutat, Jordi Jordan, en pas-
sar dels quatre als cinc regidors i 
guanyar gairebé un miler de vots, 
ha fet una crida a la resta de for-
ces d’Esquerra: “Ara veurem si 
els partits que parlaven de canvi 
[també ho ha fet Faura] realment 
aposten pel canvi i donen suport 
a la primera força d’esquerres de 
la ciutat“. 
El PSC i ERC han reconegut que, 
tot i haver mantingut el nombre 

 
PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

El recompte dels vots dels Pres-
supostos Participatius ha definit 
les actuacions que es duran a 
terme en el proper exercici. Un 
total de 2.094 persones de Tor-
tosa (el 7,4% dels que podien 
participar) han dipositat els seus 
vots per algun dels sistemes 
habilitats, el que representa un 

increment del 9,06% respecte a 
l’any anterior. A més, cal recordar 
que en aquesta ocasió les votaci-
ons s’han hagut de fer en 11 dies, 
tres menys que al 2018, per evitar 
interferir en els dos períodes elec-
torals de l’abril i el maig. De les 
votacions de la ciutadania n’han 
resultat escollides 5 propostes al 
nucli urbà de Tortosa, 2 als Re-
guers i 1 a Vinallop. Pel que fa a 
Tortosa, el projecte que ha rebut 

el major nombre de vots ha si-
gut l’ampliació de l’skatepark del 
parc dels Països Catalans. En se-
gon lloc s’ha situat l’eliminació 
de barreres arquitectòniques a 
34 passos de vianants fins a si-
tuar-los a cota zero. La tercera 
classificada ha sigut la construc-
ció d’un skatepark al parc de Re-
molins. En quart lloc se situa la 
instal·lació de quatre punts nous 
d’alimentació per a colònies de 

gats. Pel que fa als Reguers, les 
dos actuacions més votades 
es reparteixen els 15.000 euros 
previstos. La primera, la instal·la-
ció d’un punt fix d’alimentació 
de gats. La segona, la instal·la-
ció de tendals mòbils per cobrir 
la pista d’estiu. Finalment, a Vi-
nallop l’actuació més votada co-
breix el pressupost disponible: 
l’ampliació de jocs infantils del 
parc Hilari Arasa.

8 CANDIDATURES
La presentació de fins a vuit 
candidatures i l’entrada en 
escena de Primàries Torto-
sa, que s’ha quedat fora del 
consistori, introduïa alguns 
elements d’incertesa sobre els 
resultats. D’altra banda, el PP, 
que va arribar a tenir Tortosa 
com un dels seus principals 
bastions electorals municipals 
a Catalunya –arribant a sis 
regidors i entrant al govern de 
la ciutat amb els socialistes-, 
es queda sense representació 
per primer cop.

REGIDORS 
 Els regidors i regidores que 
van ser elegits són aquests: 
de Junts per Tortosa, Meritxell 
Roigé, Fernando Saporta, Mò-
nica Ripoll, Domingo Tomàs, 
Cinta Espuny, Sisco Pepió i 
Ximo Martorell; de Movem 
Tortosa, Jordi Jordan, Sonia 
Rupérez, Francesc Vallespí, 
Jaume Bel i Margarita Abelló; 
d’Esquerra Republicana, Xavier 
Faura, Maria Jesús Viña, Josep 
Rima i Maria Pilar Caballé; del 
Partit dels Socialistes, Enric 
Roig, Dolors Bel i Manel de la 
Vega; de Ciutadans, Miquel 
Albacar, i de la CUP, Xavier 
Rodríguez. La constitució de la 
corporació serà el 15 de juny.

EMD
Pel que fa a les EMD, a Jesús 
el candidat més votat per 
ser l’alcalde-president va ser 
Víctor Ferrando, de Junts per 
Jesús, amb 916 vots (51,12%). 
A Bítem, Lourdes Domènech, 
de Junts per Bítem, amb 397 
vots (58,30%). I a Campredó, 
Damià Grau, d’ERC-Campredó 
Poble, amb 485 vots (71,22%). 

UNA DONA CAU 
DEL PONT DEL 
CRESPI
Una dona de 50 anys ha re-
sultat ferida aquest dimecres, 
29 de maig, després de caure 
del pont penjant del Crespi de 
Bítem. El succés ha estat acci-
dental i l’afectada ha patit una 
fractura d’espatlla i de maluc. 

NOTÍCIES 
BREUS 

26-M
Junts per Tortosa s’imposa amb 7 regidors 
davant l’empenta de Movem, que puja fins els 5
La candidatura de Junts 

per Tortosa ha guanyat 
les eleccions a la capital de 
les Terres de l’Ebre amb set 
regidors, un menys dels que 
va obtenir CiU fa quatre anys.    
Meritxell Roigé, que va accedir 
a l’alcaldia després de la retira-
da de Ferran Bel, guanya així la 
seva primera contesa electoral 
com a candidata. Ho ha fet en 
un dels comicis més oberts que 
es recorden a la ciutat i davant 
l’empenta de la segona for-
ça política al municipi, Movem 
Tortosa –hereva d’ICV-, que 
amb Jordi Jordan al capdavant 
continua sumant i incrementant 
la seva representació al consis-

tori. 
Per darrere, ERC, que presen-
tava com a cartell electoral 
l’advocat Xavier Faura que s’ha 
quedat amb els quatre edils que 
ja havia obtingut Josep Felip 
Monclús al 2015. 
El PSC d’Enric Roig manté tam-
bé els tres representants, C’s 
aconsegueix per primer cop un 
regidor i la CUP de Xavi Rodrí-
guez continuarà present al ple.
Roigé, que s’ha mantingut al 
govern gràcies a un pacte de 
mandat amb els republicans 
–que van rebutjar fer un front 
d’esquerres per treure de l’al-
caldia a Ferran Bel-, podria in-
tentar repetir la fórmula. (ACN)

Meritxell Roigé, emocionada, mentre era aplaudida pel seu equip.

de regidors que tenien en l’ante-
rior mandat, no han complert les 

seves expectatives.
(ebredigital.cat)

El cap de llista de Movem Tortosa, Jordi Jordan, amb membres del seu equip.
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ADAM TOMÀS, 
PRESIDENT DE LA 
DIPUTACIÓ?
La victòria d’ERC a la Diputa-
ció de Tarragona obre les 
portes perquè l’ens supra-
municipal tingui el primer 
president de les Terres de 
l’Ebre en democràcia. Els 
republicans han obtingut 11 
dels 27 diputats -4 més que 
en aquesta legislatura-, i se 
situen com la força amb més 
representació, per davant 
de Junts per Catalunya, per 
8 de Junts -en perd 3-, 7 
del PSC -en guanya 1- i 1 de 
Ciutadans (PP i CUP perden 
representació i tampoc entra 
En Comú-Podem).
Diverses fonts apunten que 
no es reeditarà el pacte entre 
demòcrates i socialistes, 
després de l’adéu també de 
l’històric Josep Poblet. I a 
les travesses entra Adam 
Tomàs. També Eduard Ro-
vira, que ha aconseguit una 
majoria absoluta històrica 
pels republicans a Torredem-
barra. 
En declaracions a Canal Ter-
res de l’Ebre, en la primera 
entrevista en televisió, To-
màs no descarta res: “Estic 
obert a tot però no és una 
condició tampoc que posi”. 
“Ens seurem amb ERC, com 
sempre, i es decidiran els 
llocs en funció del que sigui 
millor per tot el territori”, 
afegeix.

Celebracions d’ERC d’Amposta, després dels grans resultats de diumenge.

26-M
ERC arrasa a Amposta i Adam Tomàs amplia la 
majoria absoluta amb cinc regidors més
El republicà Adam Tomàs 

ha revalidat l’alcaldia 
d’Amposta ampliant amb 
cinc regidors més la majoria 
absoluta que havia obtingut 
fa quatre anys.   
Esquerra d’Amposta-ERC ha 
arrasat a les urnes aquest 26M 
aconseguint setze regidors i 
podrà governar, novament, 
sense dependre de pactes amb 
altres forces. 
Els republicans han capitalitzat 
l’alcaldia després de 28 anys de 
majories convergents. Precisa-
ment, els hereus d’aquesta for-
mació, Junts per Amposta, amb 
Manel Masià com a cap de llista, 
s’han enfonsat perdent sis dels 
set regidors que havien obtingut 
el 2015. 
No només això: la formació na-
cionalista, amb només 750 vots, 
deixa de ser la principal força de 
l’oposició. 
En aquest cas, Som Amposta, 
de l’exPxC German Ciscar, s’ha 
convertit en la segona força 
més votada, sumant també un 
segon regidor.
ERC ha aconseguit, fins i tot, su-
perar de llarg el nombre de vots 
que van sumar a les generals 
del 28A o els 4.400 de fa quatre 
anys i han arribat als 6.100. 

A molta distància, amb dos re-
gidors, Som Amposta consolida 
l’aposta de Ciscar per una opo-
sició de to contundent, desta-
pant alguns dels casos que van 
acabar portant l’exalcalde con-
vergent, Manel Ferré, als jutjats.

PSC
Per davant de Junts per Ampos-
ta s’ha situat també el PSC de 
Francesc Miró, que no ha pogut 
estirar una part important dels 
votants que es van decantar 
pels socialistes a les eleccions 

generals de fa un mes i conser-
va els dos regidors aconseguits 
fa quatre anys. 
Finalment, segons ACN, ni Cs 

–que es presentava per primer 
cop-, ni Podem, ni Demòcrates 
de Catalunya han obtingut re-
presentació.

RÈCORD HISTÒRIC 
ERC ha assolit ara 16 
regidors, amb un total 
de 6.100 vots, 1700 més 
que als comicis de fa 4 
anys.

RESULTATS 
Junts per Amposta 
s’ensorra amb la pèrdua 
de 6 regidors i Som 
Amposta se situa com a 
segona força, amb 2.
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MAJORIA 
REPUBLICANA AL 
PERELLÓ

Esquerra del Perelló, liderada 
per Maria Cinta Llaó, relleu de 
l’alcalde republicà Ferran Cid, 
ha guanyat l’alcaldia del muni-
cipi del Baix Ebre. “Només te-
nim paraules d’agraïment per 
tots els vots que ens heu donat 

i per tota la força que ens heu 
transmés durant aquestes set-
manes. Comencem des de ja a 
treballar per portar el poble en-
cara més amunt! No us fallarem”. 
Al Perelló, ERC, en les eleccions 
municipals de diumenge, ha su-
mat 841 vots que sumen 7 regi-
dors dels onze possibles. Junts 
n’ha obtingut 4 amb un total de 
465 vots. Per tant. ERC ha tingut 
127 vots més que en els comicis 
del 2015.

CANVIS A LES 
ALCALDIES 
DE TIVENYS I  
ALDOVER
Tivenys tindrà per primera 
vegada, en la figura d’Eva 
Roig, una alcaldessa d’ERC, 
després que els republicans, 
que es presentaven al municipi 
després de 12 de no fer-ho, 
amb la candidatura Implicats, 
han guanyat les eleccions per 
només 6 vots davant del PSC. 
ERC tindrà quatre regidors i els 
socialistes, tres, un dels quals 
serà la històrica alcaldessa 
Maria Beltran. ERC també ha 
desbancat els socialistes de 
l’alcaldia d’Aldover, on Teresa 
Forés ha perdut les eleccions 
davant els republicans. La 
composició de l’Ajuntament 
serà la mateixa (4 a 3 a favor 
dels republicans), però en este 
cas la victòria ha estat més 
folgada i la candidatura de 
Rosalia Pegueroles, que serà la 
nova batllessa, s’ha apropat al 
58% dels vots.

MERCÈ PEDRET 
SEGUIRÀ SENT 
ALCALDESSA DE  
BENIFALLET  
Mercè Pedret (Candidatura de 
Progrés) seguirà a l’alcaldia 
de Benifallet, havent sumat 5 
regidors, per 2 d’ERC-AM.

ACLAPARADORA 
VICTÒRIA DE PER 
PAÜLS – AM 
Per Paüls – Acord Municipal, 
liderat per l’alcalde Enric 
Adell, ha aconseguit els 7 
regidors a l’Ajuntament amb 
un total de 324 vots. 

NOTÍCIES 
BREUS 

DELTEBRE
Lluís Soler s’enlaira i assoleix una majoria 
absoluta “històrica” al municipi
Espectacular victòria de 

Lluís Soler amb Enlairem 
Deltebre, del PDeCAT, a 
Deltebre, on la candidatura 
que lidera l’actual alcalde 
ha obtingut 11 regidors, tres 
per damunt d’una majoria 
absoluta que no s’havia donat 
mai en democràcia al municipi 
del Delta.   
“Ens mantindrem fidels, per sem-
pre més, al servei d’aquest poble. 
Hem, fet història. El poble és savi. 
Reconeix la justícia i la veritat. Al 
final tot esforç té la seva recom-
pensa. Són moments de moltes 
emocions que voldria compartir 
en totes i tots vosaltres. 3.665 
milions de GRÀCIES a tota la gent 

que ens heu seguit i ens ha do-
nat la seva confiança! Així que 11 
servidors públics seguirem “En-
lairant Deltebre” per continuar 
treballant per tot allò que us me-
reixeu”.
Fa quatre anys, Soler es va quedar 
a un grapat de vots d’aconseguir 
esta majoria i ha governat amb el 
suport d’un regidor que va aban-
donar el grup d’Esquerra. Tal com 
informa ebredigital.cat, el princi-
pal grup de l’oposició serà Més 
Deltebre, de Joan Alginet, vincu-
lat a ERC, mentre que la CUP ha 
quedat sorprenentment fora del 
consistori i el PSC s’hi aferra amb 
només un regidor. Ciutadans no 
ha obtingut representació. Equip de govern de Deltebre per als propers anys, liderat per l’alcalde Lluís Soler.

L’ALDEA
Junts per l’Aldea 
guanya l’alcaldia
Junts per L’Aldea ha guanyat 

l’alcaldia de l’Aldea, després 
d’un cicle de 16 anys del 
republicà Dani Andreu com a 
alcalde. Andreu va anunciar 
que no es presentava i va tenir 
el relleu del també regidor 
d’ERC, Simón Falcó. 
Tal com informa ebredigital.cat, 
els postconvergents, amb 1048 
vots (gairebé el 50%) aconsegui-
xen sis regidors d’onze possibles, 
que garanteixen l’alcaldia per a 
Xavier Royo, que liderava una 
candidatura que inclou l’exrepu-
blicana Irene Negre. ERC va su-
mar 948 vots. Podem, amb 127 
vots, no tindrà representació.

L’AMPOLLA
Paco Arasa reedita la 
majoria absoluta

Paco Arasa de Junts per 
l’Ampolla (956 vots, un 

59.86%) reedita la majoria 
absoluta amb 7 regidors, 
mentre l’Ampolla Esquerra 
(398 vots, un 24.92%) es 
queda amb 3 i Ciutadans 

l’Ampolla (203, 12,7%) entra 
amb representació amb 1.
“Gràcies!! Gràcies i mil grà-
cies!! Un dia intens, però ha 
valgut la pena”, deien des de 
Junts per l’Ampolla, diumenge 
la nit.Xavi Royo, nou alcalde de l’Aldea. 

Enric Adell, alcalde de Paüls.
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ALFARA I XERTA, 
ALCALDES SENSE 
VOTACIONS
A Alfara (368 habitants) l’única 
llista que es presentava era la 
d’Endavant Alfara – Acord Mu-
nicipal, vinculada a ERC, i en-
capçalada per Jordi Forné Ribé. 
Qui ha estat alcalde en els dos 
anteriors mandats, el socialis-

ta Josep Mas, ja no repetia. Tot 
i presentar-se una única llista, el 
canvi en aquest petit poble, on 
històricament hi havia hagut al-
ternança de poder entre PSC o 
CiU, és important. 
D’altra banda, amb 1.170 habi-
tants, Xerta és el municipi més 
gran del territori on només hi 
concorria una llista en les elec-
cions municipals. La única llista 
que es presenta era la de Més per 

Xerta – Acord Municipal (ERC) 
amb Roger Aviñó Martí com 
a alcaldable. Es tracta d’un fet 
del tot atípic en aquest muni-
cipi. Roger Aviñó ja era l’alcalde 
i CiU, a l’oposició, tenia 3 regi-
dors. 
Aquesta vegada, però, Junts 
per Catalunya no va presentar 
llista al municipi del Baix Ebre. 
Ni tampoc el PSC que havia tin-
gut l’alcaldia en 3 ocasions.

FESTA DE LA 
PLANTADA A 
L’ALDEA
Des de la regidoria de Turisme 
de l’ajuntament de l’Aldea 
s’informa dels actes per demà 
dissabte 1 de juny en motiu de 
la plantada:   10:30 h Concen-
tració a la finca de Joan de 
la Creu. 11.00 h Desfilada pel 
“Camí del Xoperal” amb la Xa-
ranga Suc d’Anguila fins a la  
Finca de Ravanals. 11.30 h Inici 
de la plantada de l’arròs amb 
l’actuació de la Jota de l’Aldea. 
13:00 h Degustació d’arros-
sos, vins, dolços i fruita. Cal 
dir també que s’organitzen 
dos concursos en motiu de 
la plantada d’arròs, el primer 
va adreçat als instagramers, 
i la millor fotografia penjada 
a  l’instagram de laldea.cat 
amb l’etiqueta #lAldeaHor-
tadelDelta s’emportarà un 
sopar per a dos persones al 
restaurant La Vaqueria. El 
concurs compta amb el suport 
i col·laboració del grup insta-
delterreno. 
D’altra banda el millor xiquet/
xiqueta vestit  de pagès/esa 
s’emportarà un premi de 30 
€, per bescanviar a qualsevol 
dels comerços de la població. 
La Venda de tiquets  tindrà 
lloc a l’estand de l’Ajuntament 
de l’Aldea a l’Ermita el mateix 
dia de la plantada.

AMICS CASTELLS 
NUCLI ANTIC DE 
TORTOSA 
Ahir dijous, des del Castell de 
la Suda,es va fer presentació 
de la nova junta de l’entitat. I 
demà dissabte, segona Diada 
de Celebrem el Patrimoni. 
“Enguany visitem la Puríssima 
i el Carrer Montcada a càrrec 
de l’historiador Hilari Muñoz. 
I a l’acabar, vermut històric al 
Restaurant la Vegueria”.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMETLLA DE MAR
Esquerra guanya les municipals amb 
majoria absoluta, aconseguint 1.418 vots
Els republicans passen de 

quatre a set regidors i 
arriben a l’històric de 1.418 
vots. La participació creix fins 
al 68% en les eleccions locals.   
La Cala confia el futur dels prò-
xims anys a Esquerra Republica-
na. La candidatura encapçalada 
per l’alcalde Jordi Gaseni ha 
rebut el suport de 1.418 perso-
nes i obté set regidors. Segons 
informació de La Cala Ràdio, 
guanyen per primera vegada 
unes municipals on Junts perd 
un regidor, Entesa i Ciutadans 
n’obtenen un cadascú, i Com-
promís es queda fora. Els repu-
blicans han sumat 469 vots més 
als 949 que van obtenir el 2015. 

És el màxim històric dels repu-
blicans en unes municipals i, a 
més, és el primer cop en 40 anys 
que un partit d’esquerres guanya 
unes eleccions locals. El candi-
dat d’Esquerra, Jordi Gaseni, ha 
agraït la confiança i ha assegu-
rat que aquesta majoria és una 
gran responsabilitat. La segona 
formació és Junts per l’Ametlla 
de Mar. Els postconvergents han 
perdut suports obtenint 912 vots 
–el 2015 en van obtenir 1.008– 
i han fet un dels pitjors resultats 
electorals. Perden un regidor i es 
quedaran amb quatre. El candi-
dat de Junts, Joan Pere Gómez, 
ha fet autocrítica sobre els resul-
tats i ha felicitat ERC. L’alcalde Jordi Gaseni, celebrant els resultats electorals de diumenge.

ROQUETES
ERC es queda a prop de 
la majoria absoluta
ERC Roquetes, amb el cap 

de llsta Paco Gas, ha tornat 
a ser la força política més 
votada. Ha sumat més vots 
però no ha pogut, per poc, 
assolir la majoria absoluta. Per 
tant, tocarà parlar per acabar 
de formar equip de govern.
Destacar els dos regidors de 
Movem Roquetes. Els resultats 
al municipi van ser els següents: 
ERC: 6 Regidors - 1.617 Vots - 
44,53%
Movem Roquetes: 2 Regidors - 
580 Vots - 15,97%
PSC-Podem: 2 Regidors - 510 
Vots - 14,05%
Junts x Roquetes, la Ravaleta: 2 

Regidors - 521 Vots - 14,35%
Ciutadans: 1 Regidor - 287 Vots 
- 7,90%. Vots en blanc: 63
Vots Nuls: 53. ens: 5.483 votants.
Participació: 64,32%

CAMARLES
Es tornaran a 
necessitar pactes

A Camarles serà necessari 
tornar a pactar. ERC-AM 

ha guanyat les eleccions amb 
732 vots (5 regidors) però com 
al 2015 no té majoria absoluta. 
Junts, amb 107 vots més que 

al 2015, n’ha assolit 548  (3 
regidors) i VP-FIC 422 vots (3).
Per tant, els acords que puguin 
existir en els propers dies poden 
comportar un relleu a l’alcaldia o 
poden mantenir-la. 

Paco Gas, cap de llista d’ERC.

Roger Avinyó, alcalde de Xerta.
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MAJORIA ABSOLUTA 
DEL PSC A 
ULLDECONA

El PSC s’ha imposat de manera 
clara a Ulldecona on governa-
rà amb majoria absoluta. Núria 
Ventura, després de governar 
en minoria tota la legislatura, ha 
obtingut una històrica majoria 
absoluta amb els 7 regidors que 

li han donat els 1.329 vots obtin-
guts (44,39%). A més de la majo-
ria absoluta de Ventura, destaca 
també que Fem Poble s’ha situ-
at com a segona força amb 661 
vots i tres regidors. Empatats a 
un regidor han quedat ERC (336 
vots), Junts (327) i PP (315). Junts 
per Ulldecona ha passat de ser la 
segona força i tindre 4 regidors 
al 2015, a ser ara quarta força 
obtenint només un regidor.

RESULTATS A 
MUNICIPIS DEL 
MONTSIÀ
A Masdenverge, Junts va 
assolir 6 regidors (355 vots) 
i ERC-AM 3 (228). Al Mas 
de Barberans, TPM-CP va 
aconseguir 6 regidors amb 
275 vots i ERC-AM 1 regidor 
amb 71 vots. A Freginals, Junts 
va fer sis regidors (169 vots) i 
EXF-AM 1 (51 vots). A la Gale-
ra, Junts va assolir 5 regidors 
amb 324 vots i ERC-AM 2 
amb 120 vots.

ALCANAR AMPLIA 
LA PLANTILLA DE 
LA POLICIA LOCAL 
AMB 3 AGENTS
La junta de govern local ha 
aprovat la creació de tres 
places d’agents al cos de la 
Policia Local, que s’afegiran a 
les quatre places convocades 
fa uns mesos i que perme-
tran reforçar la plantilla de la 
policia. De fet, el procés de 
selecció encetat uns mesos 
enrere ja és a la recta final i 
els nous agents han començat 
a incorporar-se a la feina. 
El regidor de Governació de 
l’Ajuntament d’Alcanar, Jordi 
Bort, ha manifestat: “Estem 
molt satisfets per continuar 
endavant amb el compromís 
ferm de dotar el cos de la 
Policia Local d’una plantilla 
que puga donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania.” 
En aquest sentit, Bort ha as-
senyalat que l’ampliació de la 
plantilla permetrà incrementar 
la presència policial a les Cases 
d’Alcanar i Alcanar-Platja. 
“Millorarem la seguretat i la 
tranquil·litat dels nostres veïns 
i veïnes”, ha dit el regidor de 
Governació.

NOTÍCIES 
BREUS 

LA RÀPITA
Victòria històrica d’ERC amb majoria 
absoluta, amb 10 regidors de 17 possibles
Esquerra Republicana 

va obtenir una majoria 
absoluta històrica a la Ràpita 
amb 10 regidors de 17.   
La candidatura liderada per l’al-
calde Josep Caparrós va obtenir 
el 47% dels vots, 1.500, i quatre 
regidors més que fa quatre anys. 
Tal com informa ebredigital.cat, 
pels republicans és la primera 
majoria absoluta que obtenen 
en demòcracia i que també és 
històrica pel municipi del Mont-
sià. 
Només la coalició entre el PSC 
i Iniciativa encapçalada per Mi-
quel Alonso al 2003 iguala els 
resultats de l’ERC de Josep 
Caparrós. A l’oposició només 

s’han quedat tres partits del total 
de vuit que es presentaven a les 
eleccions. Són Junts per Catalu-
nya, Més Ràpita i el PSC. Aquests 
dos últims han mantigut la seua 
representació de dos regidors, 
tot i que els independents de Pe-
dro Hernández van fregar el ter-
cer regidor. Tant Més Ràpita com 
el PSC atribueixen a la fragmen-
tació del vot que hagin pogut 
aconseguir més representació. 
Junts per Catalunya, tot i reno-
var-se, ha perdut dos regidors. 
Tampoc els tenen Movem la 
Ràpita i La Ràpita per la Repú-
blica que, després de passar pel 
govern municipal, han perdut la 
representació. Josep Caparrós, votant diumenge.

ALCANAR
Joan Roig amplia la 
majoria republicana
Per als republicans, la 

jornada de diumenge 
també va ser exitosa a 
Alcanar on s’ha ampliat la 
majoria absoluta als comicis 
municipals.
Joan Roig, relleu d’Alfons 
Montserrat, ha aconseguit in-
crementar la majoria que ja 
tenia el partit amb un altre re-
gidor. De 7 ara passa a tenir-ne 
8. ERC-AM va sumar 2451 vots. 
A l’oposició es queda la CUP 
amb 548 vots (2 regidors), 
JuntsxAlcanar amb 484 vots 
(1), PSC amb 355 vots (1) i Des-
perta’t Alcanar amb 354 (1). 

SANTA BÀRBARA
JXSB inicia converses 
per formar govern
L’equip de govern actual a 

Santa Bàrbara ha començat 
les converses amb els 
membres de l’oposició.
Alfred Blanch, alcalde els darrers 
anys, atribueix a la dispersió dels 
vots per l’augment de llistes, la 
pèrdua de la seva majoria abso-
luta. Segons explicava Blanch, el 
seu equip ha treballat “fortament 
durant els quatre darrers anys”, 
tot i que no amagava que hi han 
hagut temes que han creat cer-
ta discrepància entre la població 
com la reordenació circulatòria 
dels carrers als quals també po-
dria atribuir aquesta davallada. 
Blanch va informar a la Plana 

Ràdio que va reunir-se amb el 
seu grup i que s’havia de con-
sensuar fins on estan disposats a 
cedir, en qüestió de pactes, però 
que no es contempla una ces-
sió d’alcaldia. De moment, “ha 
de governar la llista més votada 
i aquesta és la nostra perquè els 
planers i les planeres així ho han 
decidit”. Junts va assolir 582 vots 
(al 2015 foren 960 per CiU) i 4 
regidors. ERC 373 i 2 regidors. PP 
346 i 2 regidors. MAP-MTE-ECG 
293 i 2 regidors i el PSC 211 vots 
i 1 regidor. Per tant, tal com diu 
Alfred Blanch, han d’haver pac-
tes i cal estar a l’espera de com 
es puguin produir.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar.
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MAJORIA 
ABSOLUTA D’ERC 
AL MUNICIPI DE 
GODALL

ERC ha capgirat el mapa polític 
de Godall i ha aconseguit una 
històrica victòria, amb majo-
ria absoluta inclosa, obtenint 
4 regidors i un centenar més 

de vots que el PSC.  La candida-
tura d’Acord per Godall, d’Ale-
xis Albiol, ha obtingut 255 vots 
(56,17%) enfront els 155 (34,14%) 
del PSC de Teresa Esmel, l’al-
caldessa els darrers anys. El PP, 
que ha governat aquesta darre-
ra legislatura amb els socialistes, 
no ha obtingut representació 
a l’Ajuntament en els comicis 
municipals d’aquest diumenge 
passat.

DIBUIX POLÍTIC A 
LA DIPUTACIÓ
A la Diputació de Tarragona 
també s’imposa Esquerra 
Republicana. Ha obtingut 
11 dels 27 diputats de l’ens 
supramunicipal -4 més que 
en aquesta legislatura-, i se 
situa com la força amb més 
representació, per davant 
de Junts per Catalunya. Tot 
i que Junts, amb 8 diputats 
-en perd 3-, i el PSC, amb 7 
-en guanya 1- tenen l’opció de 
revalidar el pacte de govern ja 
que sumarien majoria. D’altra 
banda, Cs conserva l’únic 
diputat que tenia, mentre el 
PP i la CUP es queden sense 
representació. Tampoc entra 
En Comú-Podem.

PIRAGUADA DE 
LA PLATAFORMA 
EN DEFENSA DE 
L’EBRE
La dinovena edició de la 
piraguada popular de la Pla-
taforma en Defensa de L’Ebre 
(PDE) posarà el focus en el 
trenta aniversari del mini-
transvasament de l’Ebre cap 
a Tarragona. El portaveu de 
la PDE, Joan Antoni Panisello, 
ha lamentat que hagi estat un 
transvasament que ha contri-
buït “ a un desequilibri clar de 
les Terres de l’Ebre, l’estanca-
ment de l’economia ebrenca i 
la diàspora de talent, que ha 
marxat allà on s’han endut el 
recurs de l’aigua”. La festa es 
farà el 16 de juny, una data 
avançada a la que era habitual, 
per evitar les altes tempera-
tures del juliol, i contribuir a 
una alta participació, com ja va 
succeir l’any passat amb més 
de 200 participants.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Les eleccions municipals deriven la formació 
dels governs als Consells Comarcals
Dels resultats de les 

eleccions municipals 
també depenen altres ens.    
El triomf d’Esquerra Republicana 
a les Terres de l’Ebre també can-
via la composició d’aquests ens.
Al 2015 ja va ser un punt d’infle-
xió amb l’ascens dels republicans 
que van formar pactes contra 
Convergència. El 155 però va 
trencar les aliances d’Esquerra 
i el PSC al Baix Ebre i Montsià 
que havien acordat alternar les 
presidència amb els socialistes. 
Precisament al Montsià el triomf 
d’Esquerra a la comarca i espe-
cialment a Amposta es fa notar, 
ja que al consell hi haurà majoria 
absoluta amb 13 consellers repu-

blicans, dels 19 a escollir. Junts 
es queda amb cinc, i perd quatre 
respecte 2015. El PSC es manté i 
es queda amb cinc, mentre en-
tesa en suma 2. Tal com infor-
ma ebredigital.cat, enguany al 
Baix Ebre, Esquerra s’ha quedat 
a un pas de la majoria amb 11 
dels 25 consellers en joc. Junts 
en perd dos respecta fa quatre 
anys i es queda amb 8, gràcies 
en bona mesura a les victòries 
de Deltebre, l’Aldea i Tortosa. El 
PSC comptarà amb tres conse-
llers, dos menys i Entesa tindrà 
dos consellers i entra Ciutadans 
amb 1. A la Ribera d’Ebre també 
hi ha canvi Esquerra augmenta 
en dos el nombre de consellers 

i tindrà majoria amb 10, mentre 
Junts perd 3 i es queda amb 5. 
PSC tindrà representació amb 2, 
la FIC es manté amb 1 i l’Agrupa-
ció d’Electors suma 1.
A la Terra Alta quasi no hi ha can-
vis. Junts manté els 9 consellers 

Acord per Godall, d’Alexis Albiol, ha guanyat les eleccions a Godall. 

SANT JAUME
Joan Castor Gonell 
tornarà a governar
Joan Castor Gonell tornarà 

a governar a Sant Jaume 
d’Enveja els propers quatre 
anys i ho podrà fer amb 
majoria absoluta, després que 
en la darrera legislatura va 
governar amb ERC.
El PSC ha obtingut 7 regidors  
amb 1.115 vots (55,83%). Com 
a segona força s’ha situat ERC, 
que amb tres regidors (492 vots) 
ha repetit els resultats del 2015, 
situant-se ara però com a sego-
na força política, ja que Junts 
per Sant Jaume s’ha quedat 
amb només un regidor (amb els 
225 vots assolits en els comicis 
de diumenge).

LA SÉNIA
Triomf incontestable 
de Futur la Sénia
Una altra candidatura que 

va arrasar diumenge a 
les Terres de l’Ebre va ser la 
de Futur La Senia. Tot i la 
sortida de l’alcaldia de Joan 
Moises Reverté, Futur per la 
Sènia i el seu candidat, José 
Ramón Bellaubí i Caballer, 
van treure uns guarismes 
espectaculars amb 8 regidors 
i deixant la segona força, La 
Sénia Sí-Acord Municipal, amb 
solament 2.
Els resultats al municipi senienc 
van ser els següents: 
Futur la Sénia va assolir 1.452 
vots (51.93 %) amb 8 regidors, 
LSI-AM 503 (17,99 %) amb 2 re-

gidors, Alternativa Senienca  447 
(15.99 %) amb 2 regidors i PSC-
CP 311 (11.12 %) i 1 regidor.

Joan Castor Gonell, alcalde de S. Jaume. 

José R. Bellaubí, proper alcalde senienc. 

i Esquerra puja dels 2 als 6. Tam-
bé augmenta la representació 
dels socialistes que passa d’1 a 
2, deixant la FIC i En Comú Gua-
nyem com a únics representants 
de partits independents amb un 
conseller cadascú.
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ASCÓ: VICTÒRIA DE 
PER TU, EMPATAT A 
REGIDORS AMB ERC

XTU, candidatura liderada per 
Miquel Àngel Ribes (316 vots), 
s’acaba imposant en aquestes 
eleccions municipals a Ascó 
per només 3,3 punts de mar-
ge respecte ERC (279), lidera-
da per Amadeu Pros, que ha 

obtingut els mateixos regidors, 
tres. 
En tercer lloc ha quedat Tot per 
Ascó Candidatura de Progrés 
(150) que tindrà un representant 
i Arrelem Agrupació d’Electors 
(146) és quart, amb 1 regidor així 
com la Federació d’Indepen-
dents de Catalunya (143). XTU 
guanyarà l’alcaldia al municipi 
de la Ribera si no hi ha un pacte 
alternatiu amb 5 regidors. 

RESULTATS A LA 
RIBERA
A Benissanet, Tots per Be-
nissanet, de Francesc Xavier 
Arbó, era l’única candidatura 
i, per tant, governarà amb 9 
regidors. El mateix cas per a 
Conxita Pujol, d’ERC-AM, a 
Ginestar, amb els 7 regidors. 
A Garcia, ERC-AM (UpG), 
amb Blanca López governarà 
havent obtingut 195 vots amb 
5 regidors. Junts es queda 
amb 2 (81 vots). A la Torre de 
l’Espanyol, Junts AM tindrà els 
7 regidors del plenari (només 
hi havia una llista, la de Joan 
Juncà). A Miravet, Entesa per 
Miravet-AM, amb Antoni 
Llambrich, s’ha imposat amb 5 
regidors davant dels 2 de Fem 
Poble-Fem Miravet. A Móra 
la Nova, ERC ha guanyat la 
majoria absoluta obtenint un 
resultat històric de 6 regidors 
i 846 vots ( 53,44%). Com 
a segona força política s’ha 
situat el PSC amb tres regidors 
(un mes que ara fa quatre 
anys) i 372 vots i finalment 
Junts per Móra s’ha quedat 
amb dos regidors (dos menys 
que al 2015) i 332 vots. A 
Riba-roja, Antoni Suarez (FIC) 
es va imposar amb 6 regidors 
contra els tres de Progrés per 
a Riba-roja. A Tivissa, Junts 
ha tret 4 regidors, Esquerra 
Ara Si-AM en té 3 i Movem 
Tivissa 1 així com AISA FIC. 
Junts ha guanyat però no amb 
majoria. A Vinebre, Gemma 
Carim seguirà com alcaldessa 
amb Projecte per Vinebre-AM, 
única llista. Carim, de CiU, ha 
fet el pas a ERC aquest 2019. 

GOVERN EN 
MINORIA AL 
PINELL 
Un altre govern en minoria es 
preveu que serà el d’Entesa 
pel Pinell de Brai, d’Eva Am-
posta. El municipi passa de 
nou regidors a set pel descens 
de població. Així, Entesa en 
perd un (es queda amb 3) i 
un altre en perd Junts (ara 2). 
Millora en vots la FIC però 
amb empat a un regidor amb 
Esquerra. Caldrà esperar per 
confirmar el dibuix polític. 

NOTÍCIES 
BREUS 

MÓRA D’EBRE
Joan Piñol (JxME) 
seguirà amb majoria

Joan Piñol continuarà 
d’alcalde a Móra d’Ebre, ja 

que ha revalidat la majoria 
absoluta de 7 regidors que 
tenia al consistori.   
Junts per Móra d’Ebre ha ob-
tingut 1.223 vots (44,38%), ERC 

amb 440 vots ha assolit 2 regi-
dors, el PSC amb 316 vots també 
n’ha obtingut 2 i amb un regidor 
entren al consistori Fem Poble 
(287 vots) i l’històric Santiago 
Campos amb la candidatura Tots 
i Totes per Móra (222 vots). .

FLIX
Francesc Barbero serà 
l’alcalde flixanco

A Flix ERC ha revalidat la 
majoria absoluta amb 7 

regidors i Francesc Barbero 
serà l’alcalde.   
Junts per Flix amb dos regidors i 
373 vots es queda com a segona 
força política. Units per Flix (PSC) 

ha obtingut un regidor per a 
l’històric Xavier Sabaté amb 239 
vots i, finalment, la Crida Flixan-
ca ha aconseguit, en les elecci-
ons de diumenge passat, també 
un regidor al plenari de Flix amb 
208 vots. (ebredigital.cat)

GANDESA
Tercer mandat seguit 
per a Carles Luz

Amb el PP fora del consistori 
i el PSC sense poder-hi 

entrar, Junts Per Gandesa ha 
guanyat un regidor i n’assolix 
set a l’hora de revalidar la 
majoria absoluta que ja va 
aconseguir el 2015.   

Carles Luz continuarà sent l’al-
calde de la capital terraltina per 
tercer mandat, mentre que el 
senador i exalcalde Miquel Aubà 
manté la magnitud del seu grup 
municipal, amb quatre edils. 
(ebredigital.cat)

HORTA

Canvi històric a 
l’alcaldia del municipi

A Horta es produirà un canvi 
històric: ERC assaltarà per 

primera vegada l’alcaldia en 
imposar-se per 70 vots (405 a 
335) a Junts per Horta.    
El PSC i el PP, que havien com-
partit l’alcaldia en el mandat an-

terior, no s’han presentat, per 
això només hi haurà dos grups 
municipals, amb Jordi Martin 
com a nou alcalde desban-
cant-ne l’actual, l’alcaldable de 
Junts, Joaquim Ferràs.  (ebredi-
gital.cat)
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RESULTATS 
ELECTORALS EN 
MUNICIPIS DE LA 
TERRA ALTA
En les eleccions municipals de 
diumenge, a Arnes, Junts ha 
sumat 4 dels 7 regidors. Per 
tant, majoria absoluta per 
a la candidatura de Joaquim 
Miralles, amb 169 vots. ERC 
n’ha sumat 120 (2 regidors) i 
CNV 62 (1 regidor). A Batea, 
Joaquim Paladella amplia les 
legislatures com alcalde, amb 
6 regidors de 9 possibles. 
UPTA-CP va traure 737 vots. 
Junts va fer 3 regidors (339 
vots). A Bot, Lluís Andrés, 
per Alternativa per Bot, es va 
imposar amb 5 regidors de 
7 (237 vots). Junts va fer dos 
regidors (142 vots). A Corbera, 
Antonio Alvarez, amb Entesa 
per Corbera-Movem TE-En 
Comú Guanyem, va fer 4 
regidors de 9 possibles. ERC 
en va fer 2, Junts 2 i 1 el PP. 
Per tant, s’haurà de conver-
sar.  A Vilalba, la candidatura 
d’Isidro Sampé s’imposa sent 
la força més votada (180).  
Però s’haurà de parlar perquè 
Junts i Compromís per Vilalba 
han fet dos regidors cadascun. 
A Prat de Compte, l’alcalde 
Joan Josep Malràs s’ha tornat a 
imposar amb els 5 regidors de 
l’Ajuntament.  A la Fatarella, 
Francesc Blanch, d’Entesa per 
la Fatarella Acord Municipal,  
ha guanyat amb 5 regidors 
de 7 possibles. Junts ha tret 
els dos regidors restants a 
l’ajuntament terraltí. 

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Alfons Montserrat: “Les Terres de l’Ebre 
refermen l’impuls republicà amb el 26-M”
La federació d’ERC a les Terres 

de l’Ebre ha celebrat “amb 
satisfacció” els resultats dels 
comicis de diumenge.   
Com ha destacat el president, Al-
fons Montserrat, donen per asso-
lits els dos objectius que s’havien 
marcat en la campanya, sota el 
lema “impuls republicà”. Els re-
publicans s’han situat com a pri-
mera força en vots al territori i 
han superat la barrera dels 200 
regidors. També han ampliat el 
nombre d’alcaldies amb majoria 
absoluta, de 15 municipis a 21 i 
han estat la força més votada en 
24 de les 52 poblacions del terri-
tori. El president de la Federació 
republicana ebrenca ha desgranat 

els bons resultats del partit a cada 
comarca. Al Montsià, han superat 
els 14.000 vots i tenen 53 regi-
dors -17 més que fa quatre anys-. 
També han destacat les 4 majori-
es absolutes, sobretot els resultats 
“excepcionals” d’Adam Tomàs a 
Amposta, però també a la Ràpita, 
a Alcanar i a Godall. Pel que fa al 
Baix Ebre, ERC supera els 12.000 
vots i aconsegueix 75 regidors- 24 
més que el 2015-. S’han aconse-
guit 7 majories absolutes, a Alfara 
de Carles, Aldover, Tivenys,– en 
aquests casos amb candidatures 
presentades per primera vegada-, 
Paüls, l’Ametlla de Mar, Xerta i el 
Perelló. Han estat també la força 
més votada a Camarles i Roque-

tes. A la Ribera d’Ebre, els repu-
blicans superen els 4.500 vots i 
tindran 57 regidors -7 més que el 
2015-. També han aconseguit 7 
majories absolutes - Vinebre, Flix, 
Miravet, Garcia, Ginestar, la Torre 
de l’Espanyol i Mora la Nova- i ha 

‘PAÍS VIU’
Mesures contra el 
despoblament
La Generalitat s’implica de 

ple amb el despoblament. 
El Programa País Viu preveu 
traslladar el govern català a les 
comarques rurals més sensibles. 
En la fase pilot hi participa Terra 
Alta, on es preveu que al juny es 
facin les primeres reunions. Així 
ho ha anunciat el delegat de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre, 
Xavier Pallarès, després del Con-
sell de Direcció de l’Administra-
ció Territorial de la Generalitat.

CONSELL COMARCAL
Setmana de l’Acolliment 
Familiar a l’Ebre
L’Institut Català de 

l’Acolliment i l’Adopció de la 
Generalitat organitza del 31 de 
maig al 8 de juny la Setmana 
de l’Acolliment Familiar a 
Catalunya amb la celebració 
de tot un seguit d’activitats 
encaminades a la promoció i 
difusió de l’acolliment. 
A les Terres de l’Ebre, amb el 
suport de la Institució Col·labo-
rada d’Integració Familiar (ICIF) 
del Consell Comarcal del Baix 

Ebre, s’organitzen dues xerrades 
informatives sobre l’acolliment 
familiar a la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa (dimecres, 5 
de juny, a les 19 hores) i al Con-
sell Comarcal del Montsià, a Am-
posta (dijous, 6 de juny, a les 18 
hores). A més, del 3 al 8 de juny, 
les biblioteques Sebastià d’Arbó 
d’Amposta, i Marcel·lí Domingo 
faran segles exposicions de lli-
bres i contes sobre l’acolliment 
familiar. 

estat la força més votada a Ras-
quera. Finalment a la Terra Alta, 
s’han superat els 1.900 vots, i són 
segona força amb 26 regidors -2 
més dels que tenien-. ERC té 3 
majories absolutes, a Caseres, la 
Fatarella i Horta de Sant Joan.
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EL JURAT 
POPULAR 
DECLARA NO 
CULPABLE 
L’ACUSAT DE 
MATAR UN HOME A 
BOT
El jurat popular ha declarat 
Oleg Makrusin no culpable de 
la mort d’Alexandre Drianyc 
l’any 2002 a Bot. Per sis 
vots a tres, els membres del 
tribunal han justificat la de-
cisió per la manca de proves 
i l’absència de testimonis 
durant la vista oral que hagin 
corroborat que Makrusin va 
estrangular la víctima amb 
una corda enrotllada al coll i 
lligada a una barra que es feia 
girar. Tot i això, el jurat popu-
lar sí que ha considerat provat 
que el processat va apallissar 
la víctima i va cremar el seu 
vehicle. Amb aquest veredicte 
el fiscal ha demanat tres anys 
de presó per un delicte de 
lesions i dos per un delicte de 
danys per incendi, tot i que 
ha admès que concorreria 
l’absolució per prescripció. 

ROQUETES/JESÚS
Més detencions per 
diversos robatoris 

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut dos homes i una 

dona com a presumptes autors 
del robatori en força en una 
magatzem de Roquetes, així 
com altres delictes similars en 
caravanes a la zona del canalet 
de Jesús.   
Un veí de Roquetes va denunciar 
el passat dia 20 que havia patit un 
robatori amb força en un magat-
zem, forçant la porta, d’on li van 
sostreure diversos objectes, entre 

els quals una bicicleta i eines de 
treball. Les investigacions polici-
als van permetre detenir el passat 
15 de maig un veí de l’Aldea de 30 
anys. Posteriorment, els mossos 
van detenir un home i una dona 
de 20 i 19 anys, veïns de Jesús, 
per l’assalt al magatzem de Ro-
quetes. Els detinguts van quedar 
en llibertat després de declarar a 
la comissaria i hauran de com-
parèixer davant del jutge quan 
siguin requerits.

PAÜLS
Tot a punt per a la 
Festa de la Cirera

Paüls celebrarà la seva 
16a edició de la Festa 

de la Cirera, aquest cap de 
setmana, dies 1 i 2 de juny.  
L’objectiu serà el de donar a 
conèixer l’exquisidesa que li 
donen al producte unes condi-
cions climatològiques adients i 
les mans i el saber fer dels pa-
gesos de la zona. Aquests dies, 
al municipi del Baix Ebre, s’hi 
poden un ambient de festa on, 
a part de conèixer les diferents 

varietats i degustar tant les cire-
res com els productes derivats 
(coques, licors, melmelades...) 
i altres com oli, ametlles, altres 
varietats de fruita, etc. es podrà 
assistir a demostracions de dife-
rents treballs artesanals, expo-
sicions variades així com men-
jades populars, rutes de tapes, 
dansades de jota, nits de ball i 
gresca...El municipi ja està llest 
per a una Festa que es consoli-
da, amb molta participació.

terres de l’ebre
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El Forn de la Canonja és 
una caixa de sorpreses. He 

descobert a veritables artistes, 
entre els quals, al pintor de 
Jesús, Fernando Ferré (Tortosa, 
1968) que em conta, també, qui 
són els pintors extraordinaris 
que ha tingut la ciutat de 
l’Ebre. El seu pare, que era 
escultor, li va encomanar el seu 
amor per l’Art, i posteriorment 
ha conegut personalitats del 
món de la pintura, que el van 
ajudar i comprendre les claus i 
les tendències pictòriques.

Presentem als nostres lectors i 
lectores al fantàstic pintor de Je-
sús.

Vas anar al col.legi Daniel 
Mangrané i als Josepets. Va 
ser en aquests col·legis on 
vas aprendre a dibuixar?
No va ser exactament així, però 
de menut recordo que la meva 
mare em regalava quaderns de 
dibuix i llapis de colors i sempre 
es va quedar gravat a la meva 
memòria aquest detall, i també 
vaig tenir de mestra a Cinta Saba-
té, escultora i pintora, casada en 
Manel Ollé.

Als 12 anys vas guanyar un 
premi a Jesús. Va ser un dels 
moments que vas pensar que 
podries arribar a ser pintor?
Tal vegada, però va ser de molt 
més gran, a partir de l’any 1995, 
quan vaig conèixer a Juan José 
Carbó, però abans ja havia cone-
gut al senyor Francisco Bas, que 
era molt amic de la meva famí-
lia i treballava a l’escola Massana 
de Barcelona i als estius anava al 
Toscà, jo el visitava i li ensenyava 
els dibuixos que feia.

El teu pare també va ser es-
cultor de fragua. El conside-
res el teu primer mestre?
El meu pare va ser, sobretot, el 
veritable mestre de la meva feina, 
jo l’admirava i va ser tot un exem-
ple per mi.
Crec que el teu pare va arri-
bar a conèixer a Agustí Viz-
carro, escultor de la Ràpita.

No es coneixien personalment, 
tot i que el meu pare seguia la 
seva trajectòria. El moment va 
arribar quan tots dos van coinci-
dir en una exposició d’escultura 
on exposava Vizcarro, i d’aquesta 
forma es van conèixer.

Què han significat Francisco 
Bas i Juan José Carbó durant 
els teus inicis?
Tots dos em van ensenyar a di-
buixar, però Carbó va tenir molta 
influència en mi al mostrar-me la 
pintura d’una altra manera, amb 
una nova visió.

Com vas entrar a formar part 
del col.lectiu del Forn de la 
Canonja?
Va ser Ricardo Gascón qui em va 
invitar a assistir el primer dilluns 
de cada mes a les reunions amb 
una gent interessada pel món de 
la cultura. D’aquesta forma he fet 
amistat en aquesta gent de totes 
les Terres de l’Ebre.

Els colors de la teva pintura 
són forts i plens de llum.
Totalment d’acord, els meus co-
lors són tal com tu dius, sobretot 
el roig.

Com veus la pintura actual?
És una mica difícil de definir. Hi 
ha moltes tendències, com passa 
també a l’escultura. Crec que el 
pintor, com l’escultor, té un món 
interior que necessita exteriorit-
zar.

Creus que moltes vegades es 
sobredimensiona a pintors 
que tal vegada no passaran 
a la història?
Tens raó, i moltes vegades és una 
qüestió de sort. Per exemple, hi 
ha pintors que des de Barcelona 
tenen moltes relacions amb crí-
tics d’art i això fa que, siguin molt 
coneguts, acompanyats dels 
mitjans de comunicació, mentre 
a les comarques allunyades de 
Barcelona no ens coneixen tant. 
Aquí, a l’Ebre, no tenim aquestes 
oportunitats, però hi tenim pin-
tors molt bons.

Ja fa temps vaig llegir un arti-
cle d’un periodista d’Oviedo 
que deia que Tàpies era un 
pintor molt dolent, tot sent 
un exemple per a molts pin-
tors actuals, i recentment un 
dels seus fills va dir que, de 
vegades, el seu pare no com-

FERNANDO FERRÉ
PINTOR

prenia la seva pròpia pintura. 
T’agrada Tàpies?
L’art t’agrada o no t’agrada, i a 
mi l’Art m’agrada i Tàpies també 
m’agrada.

Aquestes terres han tingut 
bons pintors.
Efectivament, Francesc Gimeno, 
Antoni Casanova, Ferran Arasa, 
Juan José Carbó, Francesc Todó, 
Frederic Mauri, Benet Espuny, Ig-
nasi Blanch...

Ignasi Blanch va pintar al mur 
de Berlín i ara ha realitzat 
quinze escultures, justament, 
al Passeig de les Cultures de 
Tortosa. Coneixes a Blanch?

No el conec personalment però 
el segueixo. És un bon pintor, 
però sobretot, m’agrada com a 
il·lustrador.

EXPOSICIONS:
JESÚS: BAR LO QUADRO 
C/ SEBASTIÁ LADRON 20, 
JESÚS (TORTOSA)
ARNES: A L’ARTGROBOTIGA  
DEL 19 DE JULIOL FINS AL 5 
D’AGOST.
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JUGAR AMB ELS 
SENTIMENTS
Nova bomba. El Jesús i Maria 
és campió i com està sancio-
nat no pot ascendir. Però, de 
moment, tampoc cap equip 
ebrenc pot fer-ho i es queda 
sense promoció el Catalònia i 
l’ha de disputar el Perelló. La 
Federació es basa en l’article 
208 per justificar que no pot 
ascendir el Perelló i, d’aquesta 
forma, se salva la Canonja 
del descens compensat. Però 
perquè no se’ls va informar 
amb temps d’aquesta norma-
tiva al Perelló i als 6 equips 
que aspiraven a la tercera 
plaça que en principi era de 
promoció. S’ha jugat amb el 
sentiment de molta gent.  El 
Perelló, la setmana passada, 
va celebrar l’ascens i ningú 
de la federació els va dir que 
potser no ascendien. ¿Perquè 
no se’ls va avisar?. L’afer 
portarà cua i el Perelló va a 
per totes . Per a mi és una 
injustícia per al futbol ebrenc 
que de poder ascendir dos 
equips, potser no puja ni un. 
Si hi ha un problema, doncs 
que el grup 6 de 2a catalana 
es faci de 19 o 20 equips. No 
solament el Perelló i Catalònia 
està indignat, ho està tot el 
futbol ebrenc. Mai he vist al 
futbol nacional, l’alegria dels 
aficionats de dos equips, un 
per l’ascens i un altre a la 
promoció, i al final quedar-se 
amb la una gran desil.lusió. El 
conflicte no ha acabat. Falta 
veure que passarà amb l’Ascó 
i en quina categoria juga. 

CELMA

EL 208
M’he d’afegir al malestar 
general per una situació que no 
s’ha gestionat bé. El J. i Maria 
no podia pujar des del minut 
0. Ha estat el campió. No se li 
pot recriminar res. Al contrari, 
se l’ha de felicitar. Però, dins 
de l’article 208, per a mi, és 
un cas totalment diferent a 
d’altres. Ens basàvem amb el 
sentit comú, recordant, a més, 
el cas de l’Hospitalet de fa 5 
anys (vegeu plana 18). Però 
“les regles es poden canviar 
cada any”. Aquest és l’argu-
ment de ‘sempre’ de defensa. 
És cert també que no havíem 
llegit la lletra petita.  Però per 
a mi és un problema d’inter-
pretació i de dualitats. A més, 
ha faltat comunicació. Potser 
ja anava bé que no n’hi hagi. 
Aquesta setmana he sabut que 
divendres passat, a Tarragona, 
hi havia gent que ja sabia que 
s’aplicaria el 208 el dilluns i 
que la Canonja se salvaria (si 
guanyava el Jesús i Maria i 
era campió).  Entenc que la 
delegació Ebre no ho devia 
saber perquè va unificar els 
horaris la darrera jornada. ¿Des 
de quan a Tarragona ja sabien 
que s’aplicaria la lletra petita 
de l’article 208?. Si se sabia 
amb temps, per què no es va 
dir res...¿potser per no influir 
en la darrera jornada? No sé, 
només són preguntes. Però 
van veure celebrant un ascens 
a un equip...  I una última con-
tradicció: tenim un 208 i, a la 
vegada, un pla de competicions 
que contempla 5 ascensos de 
Tercera...

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge 22.30 h (repetició dilluns 15.30 h). 

Resum del partit Perelló-Montblanc, 

partit d’anada de la promoció d’ascens a Segona 

PROMOCIÓ

El territori, en general, ha 
mostrat el seu suport 

aquesta setmana amb el 
Perelló i el Catalònia, els 
dos equips perjudicats per 
l’aplicació de l’article 208.
El Perelló, ja de vacances i con-
feccionant la propera tempora-
da, i amb ressaca de celebracions 
d’ascens, ha hagut de mentalit-
zar-se que ara ha de jugar una 
promoció. El Jesús i Maria no pot 
pujar i ha estat el campió. Llavors, 
el segon (el Perelló) havia de ser 
qui pujava directe i el tercer havia 
de fer la promoció. Però dilluns 
va sortir l’article 208 que diu que 
si un equip no pot pujar es bene-
ficia un de la categoria superior 
que baixa per compensació (la 
Canonja). Per tant a l’Ebre, en-

guany, no hi ha ascens directe. 
Una situació contradictòria i que 
ha creat molt malestar al futbol 
ebrenc.
La promoció, ara, és complicada 
d’afrontar pel Perelló, per l’estat 
d’ànim. Però, a la vegada, s’ha de 
jugar amb una motivació extra 
per tot el que ha passat. El Pere-
lló, en l’anada, rebrà diumenge el 
Montblanc (18 hores).
Clubs del territori també han fet 
costat al Catalònia que s’ha que-
dat sense promoció quan el diu-
menge va celebrar-la. 
També suport a l’Amposta B que 
havia pujat però que ara, amb el 
conflicte, necessita que el Pere-
lló pugi a Segona en la promoció 
per a fer-ho, en aquest cas a Ter-
cera catalana.

‘Tots som Perelló’, 
diumenge a les 18 h

CD TORTOSA

El patrocinador oficial de tots 
els equips de futbol base 

del Tortosa, Hyundai Abelló 
Autotec, com a concessionari 
oficial Hyundai per a les Terres 
de l’Ebre, va becar a un jugador 
del planter en categoria infantil 
per assistir una setmana amb 
totes les despeses pagades a 
un Campus a nivell nacional a 
la Ciutat Esportiva de l’At. de 
Madrid.                 
El diumenge, al descans del partit 

del primer equip, Tortosa-Valls, es 
va fer el sorteig a peu de camp. El 
lliurament del premi va tenir lloc 
aquesta setmana a les instal·laci-
ons d’Abelló Autotec, a Tortosa 
(a la imatge). El guanyador és Pau 
Cid de l’infantil A.  Des de la junta 
es vol agrair el suport del patroci-
nador, “en general al club i també 
amb iniciatives com aquesta. Re-
cordem que el patrocini al futbol 
base ha estat per aquesta tempo-
rada i també ho serà la propera”.  

Agraïment al patrocinador 
dels equips de futbol base

CAMARERO TORNA 
AL GANDESA
Tal com va avançar Joaquin 
Celma fa unes setmanes, 
Guillermo Camarero torna al 
Gandesa, equip que entrenarà 
l’any vinent.  

COMIAT RAPITENC 
AMB VICTÒRIA
La Rapitenca va tancar diu-
menge una etapa daurada, en 
què ha viscut entre la Tercera 
divisió i la Primera catalana. Han 
estat 15 anys. El darrer partit a 
Primera va acabar amb victòria 
contra l’Almacelles (2-1). Els 
nous tècnics, tal com va avançar 
Més Ebre, són Ramon Sancho i 
Subi. Tots dos ja treballen per la 
temporada vinent (plana 21).

EL TORTOSA 
TANCA LA LLIGA 
AMB UN TRIOMF
El Tortosa, tercer, va tancar el 
campionat amb un triomf contra 
el campió, el Valls (4-2). Un par-
tit distés en què els roigiblancs 
van resoldre a la primera meitat 
i en el que a la segona van tenir 
més opcions, amb dues jugades 
de gol anul.lades.  Abans de 
començar el partit, es va fer 
passadís al campió, el Valls, i tots 
dos equips, Tortosa i Valls, van 
fer-lo a la vegada als patufets 
del club. Pel que fa a la darrera 
jornada, de la Segona catalana, 
dels equips ebrencs, sense res en 
joc, Gandesa i Camarles van em-
patar (1-1), l’Amposta va guanyar 
1-3 a Torreforta, la Sénia, amb 
inferioritat, va vèncer en el derbi 
a l’Ulldecona (1-0) i l’Ampolla va 
perdre amb el Catllar (2-4). El 
Catllar jugarà la promoció. D’ell 
depèn a hores d’ara el Vendrell, 
per salvar la compensació.

JOAN SUBIRATS, A 
LA RAPITENCA B
Joan Subirats (S Jaume) és el nou 
tècnic de la Rapitenca B. Entre-
nadors que no seguiran: Narcís 
al Flix (nou mister de la Cava), 
Guillermo Camarero al Roque-
tenc, Rovira a l’Ametlla, David 
al R-Bítem, Molinos al Perelló, 
Gerard Capera al Masdenverge 
i Ramon a la Rapitenca B (va 
al primer equip).  Chema, per 
temes laborals, encara no ha 
decidit si seguirà a Batea, igual 
com Pàrraga, del Corbera.

BREUS
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CRONOLOGIA 
DE LA DARRERA 
JORNADA
D’entrada, quan tots creiem que 
la darrera jornada havia de deci-
dir la plaça de promoció, l’emo-
ció va estar servida per molts 
aficionats, jugadors, tècnics i 
directius. I per a Més Ebre i Canal 
Terres de l’Ebre, amb 5 càmeres 
a 5 camps diferents a les 5 de la 
tarde de diumenge. El Catalònia 
tenia la clau per a desvetllar 
moltes incògnites, si guanyava. 
Va encarrilar el triomf aviat 
contra el Santa Bàrbara, equip 
que havia de vèncer, amb el  3-0 
al descans. D’aquesta forma, 
l’Olímpic també perdia les pos-
sibilitats així com l’Aldeana que 
va fer bé els deures guanyant 
a Roquetes. El Batea,  amb 
poques opcions però alliberat, va 
avançar-se al camp d’un Olímpic 
que al descans ja estava molt 
lluny, també pel triomf del Cata. 
L’Olimpic va tenir opcions a la 
represa però el Batea va acabar 
sentenciant (0-3). Amb tot, tal 
com evolucionava la jornada, 
el tema quedava en mans del 
Catalònia i del Flix. Els flixancos, 
cas de guanyar, tenien l’avan-
tatge del golaverage respecte 
els jesusencs. Però el Flix, a la 
represa, anava perdent a Bítem. 
Malgrat això, el R Bítem es va 
quedar amb nou i el Flix  va reac-
cionar, remuntant amb el 2-3 
(minut 71). En aquell instant, era 
l’equip que ocupava la tercera 
plaça. Va ser durant 12 minuts. 
El Cata va fer el 4-0 però ja 
estava pendent de Bítem. I el R 
Bítem, amb nou, va generar una  
reacció èpica empatant amb gol 
de Víctor i posant-se per davant 
amb el 4-3. Eugeni va decidir 
amb dos gols més. El Flix, amb el 
4-3, va baixar els braços i va aca-
bar entregat (6-3). Llavors, a la 
Santa Creu, es va celebrar el 5-0 
i el fet de ser tercers, preparats 
per a una suposada promoció 
d’ascens.  Va ser, en qualsevol 
cas, una darrera jornada emo-
cionant. Un premi per a tots els 
equips després d’una temporada 
exigent i que ens ha engan-
xat durant els darrers mesos. 
Felicitar a tots els actors. Hem 
gaudit d’una categoria compe-
titiva i d’un gran nivell, gràcies 
als esforços dels equips que han 
contribuït perquè així hagi estat. 
És moment de descansar i de 
preparar la propera lliga. El llistó 
ha quedat molt alt. 

FOU L’HOSPITALET
Fa 5 anys, el 3r del grup 
2 va fer la promoció
La temporada 13/14, a la 

Tercera catalana grup 2, el 
Vilaseca B va acabar campió. El 
segon classificat fou el Camp 
Clar i el tercer fou l’Hospitalet.   
El Vilaseca B no podia pujar per-
què estava el primer equip a la 
Segona catalana. Per tant, dilluns 
dia 2 de juny de 2014, es va de-
cidir que el Camp Clar, que cu-
riosament l’any abans va baixar 
per compensació, havia de pujar 
directe com a virtual campió i 
l’Hospitalet, SENT TERCER, va ju-
gar la promoció contra el Delte-
bre, equip que entrenava Robert 
Cantó i que finalment pujaria a 
Segona catalana en guanyar la 
tornada a l’Hospitalet (0-1), amb 
gol històric de Sergio Rodriguez. 
La circumstància que va succeir 
aquella temporada és idèntica a 
l’actual. Llavors era el Cambrils 
qui baixava de Segona catalana 
pel descens compensat que su-

posava a la vegada el descens 
directe del Jesús i Maria de la Pri-
mera catalana, sent cuer del grup 
2 aquell any. D’aquesta forma, 
ens trobem a que el dia 2 de juny 
de l’esmentat any, es va decidir 
fer el procés exposat, tot i que 
el Cambrils, en aquell instant, 
era equip de la Tercera catalana. 
El mateix que passa ara amb la 
Canonja. Llavors, les opcions del 
Cambrils per salvar-se eren que 
el Morell guanyés la promoció 
d’ascens a Primera, però això 
necessitava dues setmanes per 
a produir-se.  I va acabar suc-
ceint quan el Morell va eliminar 
el Gironella. Per tant, aquell any 
es va aplicar una normativa. L’any 
abans va poder-se aplicar una al-
tra (noticia de la dreta). I ara sem-
bla ser que s’aplicarà una altra. 
Podria ser que tot depèn del cas 
en qüestió. “Les regles canvien 
cada any”. És el que diran. 

BREUS

El Llorenç, campió, va 
renunciar a l’ascens
La temporada 12/13 el Llorenç 

va ser campió del grup 3 de 
3a catalana. El Tancat, segon, 
va fer la promoció. La va perdre 
contra la Selva, equip que va 
pujar a Segona, com a segon 
del grup 2.
Era l’època en què la promoció 
d’ascens la  jugaven els dos mi-
llors segons per punts, dels tres 
grups de Tercera a la provincia. 
L’Olímpic, amb menys punts, es 
va quedar fora, com a segon del 
grup ebrenc.  El dia 7 de juliol del 
2013, el Llorenç va confirmar que 
renunciava a l’ascens a Segona per 
una qüestió econòmica. La deci-
sió, en aquell moment, segons les 
nostres dades, fou que no va pujar 
cap equip del grup 3 i el beneficiat 
va ser el Calafell, equip que baixa-
va per compensació de Segona a 
Tercera i que, a més, havia d’anar 
al grup del Llorenç, encaixant per 
un cas de territorialitat. Per tant, 

sent un cas excepcional, perquè 
el Tancat ja havia disputat la pro-
moció, la decisió va ser aquesta. 
Un any després, amb un cas dife-
rent perquè la renuncia del Vilase-
ca B (vegeu noticia de l’esquerra) 
era per una normativa federativa, 
es va decidir d’una altra mane-
ra i l’Hospitalet, sent tercer, va fer 
la promoció. Preguntes: l’article 
208 s’aplica segons el cas? Existia 
al 2013 i al 2014 no es va aplicar? 
O no existia? Depén del cas es 
decideix una cosa o una altra? La 
resposta segur que serà que “cada 
any canvien les regles i depén dels 
casos”. I tot arreglat. I ara ens tro-
bem amb el mateix. Només fa 5 
anys es va resoldre d’una manera, 
quan el cas actual té totes les si-
milituds.  ¿Per què ara es fa d’una 
altra?. Sempre és un problema 
d’interpretació. I també de falta de 
‘feeling’ entre la delegació de Tar-
ragona i la de l’Ebre. 

ARA, EL PERELLÓ HA DE JUGAR LA PROMOCIÓ
Indignació al Perelló i al Catalònia per l’aplicació 
de l’article 208: “ens sentim enganyats”
El Perelló va celebrar l’ascens 

després de la penúltima 
jornada, al camp del Batea. 
Ja es va avançar, fins i tot de la 
delegació ebrenca, que si el Jesús
i Maria quedava campió, el se-
gon classificat pujava directe i el 
tercer faria la promoció. Era el 
sentit comú. I el que es va apli-
car fa cinc anys, amb l’Hospitalet 
(vegeu article de la part inferior). 
El pla de competicions és ‘sagrat’ 
i estipula que 5 equips de Terce-
ra catalana han de pujar. Per tant, 
el Perelló va celebrar l’ascens i el 
Catalònia, en una darrera jornada 
plena d’emocions, va confirmar 
la tercera plaça que, en principi, 
donava opció a la promoció. Però 
dilluns va aparèixer de la ‘xistera’ 
l’article 208 que té lletra petita.
Des del minut 0 de la competició 
se sap que el Jesús i Maria no pot 
pujar. I ningú va informar d’aquest 
article en tota la temporada. 

Això obre diverses incògnites en 
aquest afer. Hi ha ambiguïtat de 
l’article, perquè barreja dues situ-
acions que nohaurien d’anar lli-
gades, l’ascens directe d’un equip 
de Tercera i una dependència 
de si hi ha compensacions de la 
categoria superior.  Sigui com 
vulgui, l’article s’aplica quan a la 

provincia tothom sabia que el 
Perelló celebrava l’ascens (imat-
ge de la foto) i la tercera plaça es 
pensava que donava peu a jugar 
la promoció. La indignació ha es-
tat majúscula al Perelló i a Jesús. 
Des del Perelló, en un comunicat, 
deien que “ens sentim enganyats 
i que han jugat amb el sentiment 

de molta gent”. El Perelló, des-
prés de celebrar l’ascens, es troba 
ara en què diumenge ha de jugar 
l’anada de la promoció, contra 
el Montblanc. I el Catalònia s’ha 
quedat sense poder jugar-la. 
L’Amposta B, de retruc, de mo-
ment tampoc puja. Ha estat una 
setmana trista. 

2012/13
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NANDO GARCIA 
RENOVA AMB EL 
MÓRA LA NOVA
La directiva del C. At Móra la 
Nova ja va manifestar, setmanes 
enrera, quan l’equip encara lluita-
va per evitar les compensacions, 
que el seu objectiu era renovar al 
tècnic Fernando Garcia. Aquesta 
setmana han existit les conver-
ses que han acabat confirmant 
la renovació de l’entrenador 
pel club moranovenc que ha 
fet història altre cop, amb la 
permanència i, d’aquesta forma, 
jugant la temporada vinent a la 
categoria, per segona vegada 
consecutiva. 

NARCIS LABORIA 
FITXARÀ AMB LA 
CAVA
Narcís Laboria ja va anunciar 
que no seguiria al Flix. El tècnic 
considerava que havia acabat la 
seua etapa, després de l’ascens 
de Quarta a Tercera i la bona 
temporada feta enguany en el 
retorn. El Flix, diumenge, va ser, 
durant 12 minuts, l’equip que 
ocupava la tercera plaça de la 
taula, quan guanyava 2-3 al 84. 
Finalment, però, va caure a Bí-
tem, davant d’un equip que amb 
9, va remuntar en els darrers mi-
nuts minuts amb 4 gols. Un cop 
dur que, no obstant, no empanya 
la bona temporada duta a terme 
pel Flix. El proper destí de Narcís 
serà la banqueta de la Cava i amb 
ell podrien anar jugadors que han 
estat al Flix els darrers anys, com 
és el cas de Robles, Luis Garcia, 
Xixo o Amador. Tot això s’ha de 
confirmar per part del CD la Cava 
que comença una nova etapa. 

REMUNTADA 
ÈPICA DEL R 
BÍTEM
El R Bítem ha tancat una 
temporada, que no ha ant com 
s’esperava, amb un bon final, 
amb 6 victòries en 7 jornades. 
La darrera va ser èpica, amb 
nou, contra el Flix, amb 4 gols a 
darrera hora (3 d’Eugeni i un de 
Víctor). Va ser una bona cloenda 
per una afició que no ha gaudit 
del tot enguany. Tal com vam 
anunciar Jordi Vallés (Tortosa 
juvenil) apunta a ser el proper 
entrenador. 

TERCERA CATALANA
Ito Galve, nou director 
esportiu de l’Ametlla

Ito Galve, director esportiu 
fins ara del Jesús i Maria, va 

estar a Canal Terres de l’Ebre 
dilluns, amb els jugadors Sufi 
i Lucero, en l’homenatge que 
Minut 91 va fer-los pel títol de 
campions.   
TIto Galve, setmanes enrera, ja va 
anunciar que no seguiria al Jesús 
i Maria. També va anunciar que, 

malgrat que no tenia res a veure 
en la seua decisió de no seguir a 
l’Aube, havia tingut una proposta 
d’un altre club. Dilluns va fer ofi-
cial que aquesta era de l’Ametlla, 
club amb el ha fitxat com a di-
rector esportiu. A la imatge, Ito 
apareix amb Rullo, jugador cale-
ro que ha renovat amb l’equip de 
la Cala. 

BREUS

Homenatge del club a 
Marc Alegre

Marc Alegre, jugador del 
Roquetenc, ha decidit 

penjar les botes.
Per aquest motiu, la directiva del 
club de Roquetes va fer-li un ho-
menatge diumenge, en acabar el 
darrer partit de lliga, contra l’Al-
deana. Marc Alegre, per les mo-
lesties a l’esquena, que li han im-
pedit jugar amb continuitat, sobre 

tot aquesta darrera temporada, 
ha pres la decisió després d’haver 
arribat al club l’any 2002. Va tenir 
un parentesi amb el seu pas pel 
Tortosa i també amb el R.-Bítem, 
però amb qui ha jugat més anys 
ha estat amb el Roquetenc. Marc, 
visiblement emocionat, va agrair 
l’homenatge que el club va fer-li 
per la seua trajectòria.  

TERCERA CATALANA
El Jesús i Maria guanya el Corbera i assoleix el 
títol de campió en una temporada “èpica” 

El J i Maria havia de guanyar 
en la darrera jornada per 

ser campió i va fer-ho, contra el 
Corbera (3-2).         
Els terraltins van vendre cara la 
derrota. Van començar ferms en 
defensa i, a més, es van avançar 
amb dos grans gols, d’Uri de fal-
ta i d’Enric. El Jesús i Maria, ne-

guitós al primer temps, va reduir 
distàncies poc abans del descans. 
L’1-2 fou psicològic. A la represa, 
la pressió local va ser intensa i el 
Corbera es va haver de defensar 
més enrera. Sufi i Lucero van sig-
nar la remuntada. El Jesús i Maria, 
crescut, va tenir altres opcions, 
però no va sentenciar i al final va 

acabar patint quan al Corbera se li 
va anul.lar un gol per falta prèvia a 
la rematada. Al final, 3-2 i 3 punts 
que van fer campió a un equip 
que ha competit en juvenils com 
a titulars cada setmana i que, tot i 
no poder pujar, ha estat protago-
nista a còpia de la bona feina feta. 
Ito, director esportiu que s’aco-

miada, jugadors, cos tècnic han 
sabut unir-se, tot i les dificultats 
que es van viure, amb una lluita 
que els ha portat a fer història 
des de la modèstia i la perseve-
rància. Són uns campions èpics: 
han competit fins el final amb tot 
el que comportava. Diumenge, a 
Icomar, Copa Catalunya. 

CD ROQUETENC
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DESENA EDICIÓ DEL 
KM VERTICAL
Demà dissabte tindrà lloc la 
desena edició del KM Vertical, 
una cursa puntuable per al 12è 
Circuit de Curses per Munta-
nya de les Terres de l’Ebre. I 
també per a la Copa d’Espanya 
de KMV de la FEDME. Enguany, 
dins de les novetats, hi ha un 
recorregut nou pel barranc de 
Lloret fins al cim de Mont Caro. 

La cursa absoluta  és de 5,5 km i 
1150 metres de desnivell positiu.
Horaris: 10:00 a 13:00 h. Entrega 
de dorsals (al pavelló poliespor-
tiu i sortida bus fins a lloc d’inici 
de la cursa). 14:30 h. Briefing.
15:30 h. Sortida de busos. 16:30 
h. Sortida del primer participant.
21:00 h. Entrega de premis.
Una nova cita amb una cursa 
reina, organitzada pel Trail Ro-
quetes, amb un gran dispositiu 
de col.laboradors, a l’altura de 
l’esdeveniment. 

CENTRE ESPORTS 
TORTOSA 
L’infantil masculí del CE 
Tortosa va guanyar el Safa 
Horta per 27-20. I el sènior 
femení va perdre a la pista 
del Sarrià per 24-21, diven-
dres passat. I diumenge va 
véncer el Montbui per 28-18, 
un partit de tràmit perquè la 
derrota de divendres ja dei-
xava a l’equip sense opcions 
d’entrar al Top-4.

HANDBOL GESPA
El Centre d’Esports Tortosa 
amb la col·laboració de Tor-
tosaSport ha organitzat la 
tercera edició de la Trobada 
Escolar d’Handbol Gespa, ce-
lebrada als camps pertinents 
dintre de la pista d’atletisme 
a l’estadi municipal de Tor-
tosa, amb un total de més 
de 300 participants.  

EL TORTOSA 
EBRE, EN PORTES 
DEL TÍTOL
El Tortosa Ebre, de la segona 
divisió femenina de futbol, 
tot i no poder pujar, juga-
va dissabte un partit per 
ser campió, contra el líder 
Sitges. Però les visitants 
van ser superiores i es van 
imposar per 0-3. 

L’ALCANAR, 
PENTACAMPIÓ
El Femení Alcanar CF guanya 
per cinquè any consecutiu el 
campionat de Futbol 7 Fe-
mení a les Terres de l’Ebre.
Al darrer partit de la tem-
porada a La Fanecada, quan 
van celebrar el títol, van 
empatar (2-2) amb el segon 
classificat La Plana A.
imposar per 0-3. 

CLUB HANDBOL 
AMPOSTA
INFANTIL MASCULÍ:  
Handbol Sant Llorenç 29 
- CH Amposta 34. ALEVÍ 
MIXT: Handbol Egara 10 - 
CH Amposta 6

NOTÍCIES 
BREUS 

FUTBOL SALA
Tivissa fa història amb 
dos equips campions
Tivissa està de celebració 

esportiva perquè dos 
equips de la població van 
aconseguir guanyar dos fases 
finals territorials de futbol sala 
escolar, en categories aleví i 
benjamí. Els alevins al pavelló 
de Gandesa, de la mà del tècnic 
Joaquin Sarabia.   
Van guanyar a la final al CFS Rapi-
tenc per 4-1. 
L’equip benjamí, dirigit pel veterà 
Xavi Solé, va imposar-se al pa-
velló de Móra d’Ebre. Va fer-ho 
a la final contra el Monroyo, per 
2-1 en un partit que va necessitar  

dues prórrogues de cinc minuts 
per desfer l’empat a un gol. 
El proper 8 de juny, els dos equips 
disputaran el Campionat de Ca-
talunya a Igualada, una fita histò-
rica “per a un poble petit com el 
nostre. Estem molt satisfets, so-
bre tot, a més dels resultats, per 
l’educació esportiva que reben 
els més petits”, deia Xavi Solé. 
D’altra banda, dins de l’actua-
litat esportiva del municipi, es 
comenta que s’està estudiant la 
possibilitat de recuperar l’equip 
per a poder competir a la Quarta 
catalana. Un fet per confirmar.

BÀSQUET
El CB Cantaires Tortosa enceta un nou 
projecte esportiu a desenvolupar en sis anys
Un nou projecte esportiu 

a desenvolupar en els 
propers sis anys.   
El Club Bàsquet Cantaires Tor-
tosa ha definit els nous eixos 
de treball que passen per la 
formació d’entrenadors del 
territori, potenciar el bàsquet a 
les escoles i potenciar la for-
mació de jugadors locals per 
crear equips séniors amb gent 
formada al club. Es tracta del 
projecte 2019-2025 que ar-
ranca amb una nova junta di-
rectiva i esportiva. Els eixos en 
els quals es basarà aquest nou 
projecte són:
– Formar jugadors esportiva-

ment, però també en valors.
– Implantar un nou mètode de 
treball per augmentar el nivell 
tècnic.
– Motivar a jugadors i jugado-
res locals per a que es formen 
com entrenadors
– Fomentar el bàsquet com 
esport a l’escola per reforçar el 
que ja s’ha fet fins ara.
– Potenciar el bàsquet femení
– Que els equips sèniors pu-
guen competir a nivell inter-
territorial, entre 1a i 3a catalana
– Potenciar la presència a les 
xarxes socials.
– Més interacció entre fami-
lies, veterans i simpatitzants. 
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· Al futbol cal lluitar fins l’úl-
tim minut i es va demostrar 
en el partit R-Bítem-Flix. Els 
locals, amb nou i un lesionat, 
van traure amor propi i des del 
84 al 89 van marcar 4 gols (3 
d’Eugeni). 
· La Sénia es va quedar amb 9 i 
és quan va guanyar. Com deia 
el míster del Barça. Helenio 
Herrera, es juga millor amb 10 
que amb 11
· Això del Catllar és increïble. 
Cada any una categoria: 2016, 
primera catalana, 2017 segona, 
2018 tercera catalana, 2019, 
segona i la propera tempora-
da pot estar a 1a catalana altre 
cop. I tenen un rècord Guines: 
33 jornades 33 onzes diferents, 
possiblement. Àlex, el seu en-
trenador, seguirà.
· Vaig dir que Guillermo Ca-
marero entrenaria un equip 
de 2a catalana i que podria ser 
el Gandesa i així ha estat. Les 
converses van començar fa 
dos mesos. Alberto López serà 
el mister del Cambrils.
· L’àrbitre d’Alcanar, Josep 
Subirats, de la Segona B, xiularà 
el Perelló-Montblanc.
· ¿On militarà l’Ascó la tempo-
rada propera? A Segona, Ter-
cera, Quarta...espai que poden 
haver-hi sorpreses. 
· Per què la relació entre la de-
legació de la FCF de Tarragona 
i la de l’Ebre no és molt cordial?
· Jugadors renovats de la Ra-
pitenca: Mata, Brayan, Pachu, 
Barri, Forés, Peque, Gasparin, 
Buera i Ricardo. Altes: Eric i 

Andi de La Sénia. No reno-
ven: Marqués i Josué. Sabaté 
és dubte per temes laborals i 
Hugo igual fa una prova en un 
equip de superior categoria.
· En la temporada 2008/2009 
el Catalònia va jugar una pro-
moció d’ascens a Primera i 
en el partit de tornada els van 
obligar a jugar al seu camp a 
porta tancada, sense públic. Va 
ser una injustícia com la d’ara, 
no deixant-lo promocionar.
· El central Àlex Fernández 
(Cambrils) i Roger Santaella 
(la Cava) fitxaran en l’Ampolla 
amb qui ha renovat Guillem.
· L’afer de la promoció de Ter-
cera catalana va esclatar dilluns 
al matí. El Catalònia va trucar a 
la Federació per veure si feia 
falta que en el sorteig estés un 
representant del Club. Llavors 
li van dir que el Catalònia no 
jugava i que havia de fer-ho el 
Perelló. Llavors va ser el Cata-
lònia qui va avisar al Perelló.
· El Tortosa, per a la propera 
temporada, farà un equipàs per 
pujar a 1a catalana. D’entrada, 
Nacho Pérez ja porta setmanes 
perfilant l’equip. 5 fitxatges són 
segurs i es manté el bloc.
· Ferran Roig té ofertes del 
Camarles i l’Ampolla. Quim 
Cardona tornarà a l’Amposta. 
Tenia ofertes del Gandesa, Tor-
tosa i Perelló.
· Amb 36 anys, un jugador amb 
molta qualitat es retira: Marc 
Alegre al Roquetenc. El pichic-
hi Òscar Camarero no seguirà 
per motius laborals.

TOP SECRET

Al juliol publicava els meus 
pronòstics. Vaig encertar amb 
el Perelló i Catalònia, amb la 
promoció, però el campió ha 
estat el gran tapat, el Jesús i 
Maria. Em vaig equivocar amb 
la Cava i R Bítem. Amb els 3 
últims llocs vaig clavar-ho, i 
també amb els equips revela-
ció, Rapitenca i Santa Bàrba-
ra (excepte el Sant Jaume. El 
Corbera va ser-ho a la prime-
ra volta). En resum, un 75  % 
d’encert en els pronóstics que 
no serveixen per a res. Desil.
lusió perquè potser cap equip 
ebrenc pugi.
Els pronòstics al juliol:
CANDIDATS A L’ASCENS:
LA CAVA, CATALÒNIA, R-BÍ-
TEM I PERELLÓ.

TERCERA EN OFF

· Lizaso, que entrena a Falset, 
el més segur és que segueixi. 
Va tenir ofertes de l’Ascó i Flix.
· Poley no renovarà amb el 
Ginestar. Per la seva profes-
sió, amb el camió per Europa,  
té molta feina però no desa-
profita, si pot, veure entrena-
ments d’equips europeus se-
gons la ciutat on estigui.
· Un entrenador va arribar a 
un acord amb un equip. Ell no 
va dir res a ningú, ni a la seva 
dona, però part de la directiva 
d’aquest equip no va mante-
nir la discrecció. Vaig trucar a 
aquest mister i li vaig pregun-
tar: ‘Novetats?’. I em va con-
testar que cap ni una. A mi no 
em va dir res.  
· Hi ha un tècnic que no se-
gueix per la pressió de la seva 
dona.
· Els jugadors de la Rapitenca la 
propera campanya suaran de 
valent. I una cosa clara: no hi 
hauran vaques sagrades. Seran 
un equip i jugaran tots.
· Hi ha un juvenil d’un equip de 
segona catalana que quan l’en-
trenador el convoca per al pri-
mer equip sempre li fa mal al-
guna cosa i això que té qualitat.
· Aquesta temporada un dels 
millors jugadors de Segona va 
jugar contra La Sénia i en aca-
bar el partit es va oferir. Li van 
preguntar el preu i gairebé es 
van desmaiar: “Nosaltres no po-
dem pagar això!!!”
· Un jugador ha dit si a tres 
equips i al final fitxarà en un al-
tre.

ELS EQUIPS QUE PODEN SER 
REVELACIÓ: RAPITENCA B, 
CORBERA, S. JAUME I SANTA 
BÀRBARA.
EQUIPS FORTS QUE PODEN 
SER UNA INCÒGNITA DE FINS 
ON PODEN ARRIBAR: OLIM-
PIC, ROQUETENC, J. I MARIA, 
FLIX, AMETLLA, ALDEANA i
BATEA. CANDIDATS AL DES-
CENS: GODALL, MASDEN-
VERGE I ALCANAR.
· Màgica l’Aldeana que porta ja 
cinc temporades quedant en-
tre els 5 primers i dues vegades 
en el tercer lloc i ara quart.
· Fitxatge estel·lar a l’Ametlla, 
Ito com a director esportiu i 
amb mires fer un equip punter, 
ja té lligats a diversos jugadors. 
I ara falta el mister. 

Es va acabar la lliga i amb un 
clar campió, el Valls, per mè-
rits propis i un subcampió, 
el  Catllar, equip molt regular. 
L’important és que no va baixar 
ni un equip ebrenc amb un rè-
cord: últims 8 i tot són equips 
de la zona de Tarragona. 
Mini decepcions a Amposta i 
Ulldecona, que tenien planti-
lles per estar més amunt i fins a 
la jornada 33 no es van salvar. I 
és que aquesta lliga és compe-
titiva, qualsevol rival podia do-
nar la sorpresa cada setmana. 
Gandesa, com sempre, en el 
pòdium dels 5 millors, aquest 
any quart. Camarles ja consoli-
dat, la propera serà a la 6 cam-
panya seguida a la categoria, i 

TERCERA EN OFF
quedant els darrers anys a les 
primeres places. I això que 
durant la segona volta no ha 
pogut disposar de jugadors 
importants com el ‘Killer’ Fer-
reres. O a la primera no va te-
nir al ‘jugon’ Teixidó. 
Van patir La Sénia i Móra la 
Nova per tenir molts jugadors 
lesionats però van fer pinya en 
uns uns vestidors que són una 
família. L’Ampolla va estar for-
ça bé a la primera volta, però 
a la segona es va desunflar. 
Normal. Al Tortosa li va faltar 
un killer per rematar l’ascens. 
El positiu, millor equip de la 
segona volta, amb bons par-
tits i gols. I German segueix. 
Hi ha sentit comú. Ja era hora.

EQUIP DE LA SETMANA
UE R-BÍTEM

JO
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Al pas que anem qualsevol di-
rectiu haurà de fer un màster de 
cinc anys per estar en un club i 
saber-se cada norma. 
En aquest sentit, penso que la fe-
deració ha d’ajudar i posar facili-
tats amb les normatives.
Jo crec que no es poden viure 
incerteses com la de l’Ascó, que 
per un costat s’ha dit que pot 
competir al grup 6 de la segona 
catalana, amb el que això Com-
porta. Si és així, s’ha de confirmar 
i no fer patir a clubs de 2 catalana 
com Móra la Nova, Amposta, La 
Sénia i Ulldecona que a la jornada 
32, tot i haver-ho preguntat, mai 
se’ls va dir si estaven Salvats. I en 
la jornada 33 van haver de gua-
nyar els seus partits quan no calia. 
Ara passa el mateix: sabent que 
podria ser campió el Jesús i Ma-
ria, en principi, tothom aplicava 
el sentit comú,  seguint el pla de 

competicions, i considerava que 
el segon pujava directe i el ter-
cer disputava la promoció. Però 
la sorpresa arriba dilluns quan 
es comunica que no és Així. Els 
clubs ebrencs implicats es pensa-
ven que era una broma. 
Al futbol ebrenc crec que neces-
sita més suport. Com es va dir 
al programa de Canal Terres de 
l’Ebre, “aquest tema és una xar-
lotada”.
No hi ha ni un directiu, jugador, 
tècnic o aficionat que entengui 
que el Perelló no pugui ascen-
dir, i que el Jesús Catalònia pugui 
fer la promoció per sentit comú, 
perquè s’ho han guanyat al camp, 
no perquè ho digui l’article 208. 
Això pot acabar al Tribunal Català 
de l’Esport com va passar amb el 
Sants. I el Perelló podria pujar en 
un any, cas de no acabar fent-ho,  
a la Segona catalana. 

Vaig dir una vegada vegada que 
la federació ha de tenir sen-
tit comú i sé que Joaquim del 
Pino, representant dels equips 
ebrencs, ha intentat buscar 
solucions. Però el conflicte i el 
dolor causat no tindrà remei. 
Diumenge passat els camps on 
es jugaven partits per decidir a 
la tercera plaça, estaven plens 
amb nens i nenens petits amb 
banderes i bufandes. S’ha jugat 
amb la il.lusió de molta gent.
I això no es fa. Crec que amb 
diàleg tot s’hagués pogut re-
plantejar. ¿O és que potser a 
Tarragona no sabien la informa-
ció que si el Perelló puntuava a 
Batea celebrava l’ascens? Som 
la cinquena província i sempre 
ho serem. Ja podem dir que 
dos i dos no són quatre al futbol 
ebrenc. ¿Què estem esperant 
per fer una lliga ebrenca?.

DOS I DOS NO SÓN QUATRE
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

• 1 pollastre tallat a vuitens
• 2 llimones
• 2 grans d’all
• 4 brots de julivert
• 1 copa de vi blanc sec
• 1 /2 cullerada sopera de 

pebre vermell dolç
• 1 cullerada sopera de pa 

ratllat
• 2-3 cullerades soperes 

d’oli d’oliva
• sal i pebre

Es treu la pell del pollastre, es 
poleix i es salpebra. Es col·loca 
en una cassola de fang amb oli 
i mig got d’aigua. Es rega amb el 
suc d’una llimona, i es deixen els 
trossos de la llimona espremu-
da entre els talls del pollastre. 
Es cou tapat al forn, ja calent a 
190 ºC, durant uns 30 minuts. 
Es fa una picada amb els alls, el 
julivert, sal, pebre vermell, pa 
ratllat, el suc de l’altra llimona i 

el vi. Es reparteix aquesta pica-
da pel damunt del pollastre. Es 
torna a posar al forn uns 10-15 
minuts més.
Bon profit!

POLLASTRE  
A LA LLIMONA
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SOLAR  EN  
VENTA 

CON PROYECTO
POSIBILIDAD 
DE  PERMUTA

C/ ST. MADRONA , 
7 (RIBARROJA)

PARA CONSTRUIR

7 VIVIENDAS, 
10 PARKINGS,

1 LOCAL COMERCIAL 
DE 123 m2 

TEL. 
607.20.80.20
fgh@latecla.net

OFERTA 
3 MASAJES 
COMPLETOS
 EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

AGENCIA 
MATRIMONIAL

 
Encuentra tu 
pareja IDEAL

Mediante 
presentaciones  
personalizadas

Seriedad y 
Privacidad

Si eres chica de 
25/45 años la 

inscripción es 
GRATUITA ( resultado 

garantizado)

695 410 052

OFICINA: 
TORTOSA ·

TARRAGONA · REUS 
VILAFRANCA 

WWW.YOTOO.ES

TÈCNICS
 TITULATS

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

(palmeres i altres), optimit-
zació 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

ES LLOGA 

PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mart, pel teu sector 
de la parella, pot 
portar agitació 
i caldrà prendre 
paciència davant, el 
que tu viuràs com 
imposicions. Si hi 
havia problemes, 
s’intenten solucionar.

aquari
21/01 al 19/02

Amb Urà en bon 
aspecte a Mart a 
Cranc, assumptes fa-
miliars poden ocupar 
bona part del teu 
temps. Si ets dels 
que prefereixes anar 
a la teva, tocarà fer 
algunes concessions.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb el Sol i Mercuri, 
en trànsit per la 
Casa VII, els as-
sumptes de parella 
prenen importància. 
És bon moment per 
expandir-te i promo-
cionar-te. Expressa’t 
i dóna’t a conèixer.

escorpí
24/10 al 22/11

Venus en trànsit 
per la teva Casa VII, 
pot portar alguna 
relació sentimental. 
Si més no, afavoreix 
els nous contactes 
o una millora de la 
relació de parella, si 
ja en tens.

balança
24/09 al 23/10

El trànsit de Venus, 
Saturn i Plutó, que 
vincula la Casa VIII i 
la IV, afavoreix que 
hagis de gestionar 
qüestions relatives 
a la llar, herències o 
recursos compar-
tits.

àries
21/03 al 20/04

Venus transitant per 
la Casa II protegeix, 
d’alguna manera, les 
teves finances. Tam-
bé pot ser que sentis 
ganes de fer una 
inversió, amb ànim 
d’obtenir guanys en 
el futur.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna amb Urà, en 
bon aspecte a Mart, 
al teu propi signe, et 
dóna un gran impuls 
de cara al futur. Dies 
de possible augment 
de la vida social, 
amb increment 
d’amistats.

verge
24/08 al 23/09

Hiperactivitat, amb 
Mercuri circulant 
per la Casa X. Les 
ocupacions profes-
sionals es dupliquen 
i pots tenir l’agenda 
ben plena. Desplaça-
ments relacionats 
amb la professió.

taure
21/04 al 21/05

Sol i Mercuri, transi-
tant pel teu sector 
de l’economia, 
posen el focus en 
millorar les finances. 
Expressar més el 
que sents, resultarà 
beneficiós, i t’apor-
tarà seguretat.

peixos
20/02 al 20/03

Tens les eines per 
aconseguir dirigir- 
te cap on vols, 
però cal concretar 
i posar-se les piles. 
Els pensaments es 
tornen més ama-
bles amb el bon 
temp.

lleó
24/07 al 23/08

Una persona del 
passat, potser una 
exparella, pot estar 
vigilant la teva 
vida actual. Pot ser 
enveja o ganes de 
tornar. Sigues caut i 
no donis confiança 
a qui no ho mereix.

bessons
02/05 al 21/06

Júpiter retrògrad 
inclina a portar per-
sones del passat a 
la teva vida, mentre 
transiti per la teva 
Casa VII. També es 
poden donar les 
converses interes-
sants i enriquidores.

AMPOSTA
ES VEN PIS, 

2 habitacions, 
cuina i menjador, 

bany i traster. 
Reformat 

per estrenar.

Zona 
Supermercats. 

645 888 266

EmpresA
del sector 

d’automoció, 
precisa 
mecànic 

amb experiència dins del 
sector, per incorporació 

immediata.

TELF. 677 005 695

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

NOVEDAD
CATALANA 

50 AÑOS. 
CARIÑOSA. 

PARTICULAR  NO 
ESTOY DEPILADA

722.38.03.38

Diplomada 
en magisteri 
i tècnica en 
guarderies 

s'ofereix per donar 

classes de reforç 

escolar de totes les 

assignatures.

Nivells: Ed. Infantil, 

primària i ESO.

Possibilitat de servei de 

guarderia, vehicle propi 

i disponibilitat horària a 

l'estiu.

675 142 430

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

SE PRECISA
PELUQUERA

con    experiencia
ZONA TORTOSA

645  888  266

VOLS 
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!
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SEGELL INFOPARTICIPA 
A LA TRANSPARÈNCIA
EN LA COMUNICACIÓ

AGRAÏMENTS DEL 
PROFESSORAT

Els professors i professo-
res implicats en el projecte 
i l’alumnat de 1r d’ESO “vol-
dríem agrair de tot cor a la 
gent que amb donatius ha 
col.laborat en la rifa, a l’AM-
PA de l’institut per donar-nos 
suport, a la psicòloga Sandra 
Gonzàlez i a l’ensinistrador 
Jonathan Casanova per la 
seva professionalitat i a la di-
recció del centre per confiar 
en nosaltres”.

centre MonTea,  que ens va po-
sar en contacte amb la família 
de Xavi Beltran.
P: De quina manera teniu 
previst ajudar-lo i quins són 
els objectius?
R: Hem organitzat una jornada 
divulgativa i festiva per recollir 
diners per a aquest projecte. 

Una història plena de senti-
ment. I també d’il.lusió i d’emo-
ció. Com totes les solidàries. 
L’alumnat de 1r d’ESO n’és avui 
protagonista. Tot per ajudar a 
un nen canareu, Xavi, per poder 
aconseguir un objectiu que mi-
llorarà la seua qualitat de vida. 
Parlem amb l’equip impulsor del 
projecte Roqnova. Està format 
pels sis professors que l’han en-
gegat aquest curs.

Pregunta: Qui és Xavi?
Resposta: El Xavi és un nen de 
12 anys que té unes necessitats 
especials degut a un Transtorn 
de l’Espectre Autista (TEA).
P: Com va sorgir la idea 
d’ajudar-lo?
R: La idea parteix de la matè-
ria específica que  treballem 
per projectes a primer d’ESO. 
L’alumnat va decidir treballar 
la problemàtica social que te-
nim sobre l’abandonament de 
gossos. Dintre de l’assignatu-
ra, Jonathan Casanova (Jonhy 
dogs) ens va visitar per fer un 
taller d’ensinistrament i ens va 
donar a conèixer la funció dels 
gossos de servei. Posterior-
ment, el tema va derivar cap a 
una vessant més solidària i vam 
pensar d’organitzar un acte per 
recollir diners per ensinistrar un 
gos que pugués ajudar a alguna 
persona. Aquí va entrar en joc la 
psicòloga Sandra González, del 

Per tant, l’objectiu és la reco-
llida de diners per a l’ensinis-
trament d’un gos que serà del 
Xavi però sense perdre de vista 
que tot aquest projecte ens ha 
permés aprendre molts valors i 
coneixements transversals.
P: La vessant solidària dels 
nens i nenes de l’Institut de 
Roquetes és extraordinària.
R: Sí, ens ha sorprés molt la im-
plicació dels alumnes i també 
la resposta de les famílies, de 
l’AMPA i de la gent que ens en-
volta.
P: L’ensinistrament del gos 
com es durà a terme?
R: De l’ensinistrament se n’en-
carregarà Jonathan Casanova 
que ens ha demostrat que és un 
gran professional.
P: L’epicentre solidari serà la 
Festa del 7 de juny a l’Insti-
tut de Roquetes?
R: Correcte, una festa on hi 
haurà balls, jocs tradicionals, 
karaoke, venta de crepes, gelats 
i refrescos i una gran rifa que ha 
estat possible gràcies a un nom-
brós grup de patrocinadors.
P: Si algú llegeix l’entrevista 
i vol contribuir amb l’ajuda 
al projecte,  com pot fer-ho?
R: Venint a la festa, fent un do-
natiu als punts de recollida que 
tenim distribuïts per Roquetes i 
pels pobles dels nostres alum-
nes i comprant butlletes de la 
rifa.

L’OBJECTIU ÉS 
AJUDAR A XAVI 
BELTRAN, UN 
NEN D’ALCANAR, 
DE 12 ANYS, 
QUE TÉ UNES 
NECESSITATS 
ESPECIALS PER 
UN TRANSTORN 
DE L’ESPECTRE 
AUTISTA (TEA)

SOLIDARITAT
ALUMNAT DE PRIMER D’ESO 
DE ROQUETES

 Foto de grup, amb alumnes i professors i amb l’ensinistrador, Jonathan Casanova, que va estar a l’Institut de Roquetes, fent una xerrada.




