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Avui divendres és el dia del patróA la Ràpita, des de demà dissabte i fins l’11 de desembre

Festes de Sant Martí. Van començar dissabte 29 d’octubre
amb el pregó de Carme Forcadell, xertolina presidenta del
Parlament, van seguir el cap de setmana passat i acabaran
aquest proper. Avui divendres és el dia del patró. Tradició i
cultura xertolina amb una Festa en honor a Sant Martí.  

La Festa Major de Xerta

Durant tot un mes el llagostí serà el protagonista de la gastronomia
rapitenca. La Diada del Llagostí, demà dissabte dia 12 de novem-
bre, dóna el tret de sortida a les Jornades Gastronòmiques, les quals
s’allargaran fins a l’11 de de desembre.

El Llagostí, protagonista
Avui és notícia

L’Aldea
Trens Dignes organitza
una festa demà per
celebrar que l’Euromed
torna a parar a l’Ebre.

P3

Tortosa
S’adjudica el projecte
de la nova piscina i
el complex d’aigues
i esportiu.

P4

Amposta
El Moviment Veïnal
reclama a Rull i als
alcaldes una AP7
gratuïta.

P5

El novembre de 2001 naixia el setmanari Més Ebre. Al novembre de 2016 celebra el 15è aniversari, i concretament
va fer-ho divendres passat amb un acte multitudinari a l’Auditori Felip Pedrell. Es va repassar la història del setma-
nari, la seua fundació amb l’aposta inicial del grup 100x100 amb la unió de dos mitjans, L’Occidental i el Minut 91
de Michel Viñas, periodista que ha viscut els 15 anys de la publicació ebrenca. Emoció i sentiment en una Gala que
va buscar ser propera, com ho és el Més Ebre. Les actuacions musicals van donar més màgia a la nit de celebració
del gratuït del nostre territori. A la imatge, el pastís commemoratiu del 15è aniversari de Més Ebre amb l’equip que
el forma i Joan Antó, conseller delegat i impulsor en la darrera etapa del setmanari. 
Especial de la Gala a les planes 11-14.  

Més Ebre celebra el seu 15è aniversari 
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

A finals del mes passat, signàvem a
Barcelona el Pacte Nacional per a la
Societat Digital, amb el qual la
Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions catalanes, els represen-
tants del món local i Localret ens
comprometem a fomentar conjunta-
ment el desenvolupament de la
societat digital a tot el territori català
i establir mecanismes de col·labora-
ció per assolir aquest objectiu.
Aquest acord ens ha de permetre fer
un pas de gegant en la relació entre
la ciutadania i les administracions
públiques a través de sistemes tec-
nològics, tot avançant en agilitat,
fluïdesa i bon servei. Es tracta d’as-
solir un punt sense retorn pel que fa
al nou model de relació entre administració/administrats, el model propi
de les societats digitals, que és el futur.
Els temps actuals ens empenyen a adaptar-nos plenament a la revolució
digital, com a eina de treball però, sobretot, com a mitjà d'inclusió social
i de democratització. En aquest sentit, serem més oberts, eficaços i trans-
parents en la mesura que garantim el ple accés a la informació i als ser-
veis, i puguem satisfer les necessitats de la societat amb una major agili-
tat. Construirem, en definitiva, una societat amb més oportunitats,
benestar i qualitat de vida. Conscients que aquest és el camí, a la
Diputació de Tarragona ja fa més de deu anys que apostem per l'admi-
nistració electrònica (e-Govern) en la nostra relació amb els ajuntaments,
i en definitiva, amb el conjunt de la ciutadania, fet que ens converteix en
pioners en aquest àmbit. D'aleshores ençà, no hem parat de créixer, i la
nostra seu electrònica és avui el principal canal de treball i de servei amb
el món local del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i un refe-
rent a tot Catalunya pel que fa a l'adequació d'una administració a les
eines digitals. De la mateixa manera, hem estat capdavanters en la crea-
ció, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, d'un model d'innovació
i competitivitat empresarial basat en la recerca i la tecnologia: Tarragona,
regió del coneixement. I ho fem perquè creiem en el paper de la
Diputació com agent efectiu de transformació progressiva de la realitat i
de generació de noves oportunitats.
En aquest context, el Pacte Nacional per a la Societat Digital connecta
plenament amb les aspiracions d'un país per organitzar i posicionar les
infraestructures, l'activitat, els municipis, les potencialitats, la cultura i les
persones en una situació avantatjosa i competitiva. La història ens
demostra que així ha de ser. Si tirem enrere uns 200.000 anys, compro-
vem com el procés d'humanització, el pas d'homínids a sàpiens, coinci-
deix amb un progrés tecnològic clau en l'evolució, perquè ens va conver-
tir en una espècie més intel·ligent que va saber adoptar i adaptar noves
eines i va esdevenir més social i cooperativa, factors essencials per a la
pròpia supervivència i avenç. Així va ser en origen i així continua sent ben
entrat al segle XXI, en un moment en què deixem clar el nostre compro-
mís amb el present i el futur, i la nostra voluntat de constituir-nos com a
nació europea plenament identificada amb el model de societat digital
intel·ligent. 

Josep Poblet
President de la Diputació de Tarragona

Pacte Nacional per a la Societat Digital: ciutadania i
administració, un nou model de diàleg

JOSEP POBLET, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

La setmana passada presentàvem la 8a edició del
Gran Recapte, sota el lema: necessitem la teva
màgia, i ho fèiem des d'un punt de vista objectiu,
amb dades d'altres anys i amb els seus punts
claus.  En aquest article, però,  m'agradaria
donar-ne una visió més personal, més propera,
que mostri realment la màgia del Gran Recapte,
tal i com diu el lema de l'edició d'enguany. Aquest novembre coordinarem,
per tercer any, el Gran Recapte a les Terres de l'Ebre. Una recollida d’aliments
d’aquestes dimensions comporta molta feina, no només durant els dos dies
en que es fa visible, sinó també durant els mesos previs. Però si tot i aquesta
feina, hem arribat a la 8a edició, no ha estat casualitat. Continuem endavant
amb l’organització any rere any gràcies a la il·lusió de l'equip humà que ens
envolta. Malauradament, hi ha molta gent de les Terres de l'Ebre que segueix
necessitant ajuda per sobreviure. Aquesta és una realitat que indigna, i molt!
Una societat com la nostra, que ha estat capaç d'assolir fites tecnològiques
inimaginables, no pot permetre que més d'un 20% de la seva població esti-
gui en risc de pobresa. A l'Ebre, unes 15.000 persones han necessitat, al llarg
de l'any, l'ajuda del Banc dels Aliments. És així. És una realitat molt trista, però
no per ser trista és menys certa. Si penso en les meves comoditats del dia a
dia, crec que no és just, i no puc deixar de participar i col·laborar per evitar-
ho. El que més impacta, però, un cop treballes en aquest sector, és que
aquesta gent de la que estem parlant no són ciutadans d'un país llunyà que
mai coneixerem, sinó veïns i veïnes de les nostres poblacions. A primera vista,
una jornada de recollida d'aliments on s'obtenen més de 80.000 quilos d'a-
liments en 2 dies, gràcies a l'ajuda de més de 1.000 voluntaris pot semblar
impossible d'organitzar, però gràcies a la generosa ajuda i implicació d'un
conjunt d'elements: tots ells imprescindibles, el Gran Recapte, segueix sent
un èxit. Els voluntaris: Més d'un miler de persones destinaran 2 hores del seu
temps a fer-ho possible. Aquests voluntaris són part de la màgia del Gran
Recapte, seran a la porta dels supermercats ebrencs i recordaran a tothom
que estem recollint aliments per tots aquells habitants de la nostra ciutat que
es troben en situació de dificultat. 
Els col·laboradors: Moltes gràcies a tots aquells que col·laboreu amb l’apor-
tació d’aliments!. Pensem-hi: el senzill gest d'aportar, durant un o dos dies
l’any, una part de la nostra compra setmanal, permet cobrir un àpat diari per
aquells que més ho necessiten. Aquí està el truc del Gran Recapte. Aquí està
la màgia! La difusió de la campanya: també imprescindible. S’ha d’evitar que
algú pugui dir: "Aquest cap de setmana era el Gran Recapte? Llàstima, d'ha-
ver-ho sabut hagués col·laborat". La difusió que se'n fa a través dels mitjans
de comunicació, a qui, una vegada més, vull agrair la seva constant ajuda.
M’agradaria demanar, a tots aquells que puguin ser reticents a col·laborar per
motius diversos i potser vàlids, que pensin en l’objectiu final d’aquesta cam-
panya, que no deixa de ser, cobrir les necessitats bàsiques que tots mereixem.
Els que estem en condició de col·laborar, podem triar ser solidaris o no, els
que no poden menjar, no tenen tanta sort. És per tot això que us animo a
participar d'aquesta màgia els dies 25 i 26 de Novembre: com a voluntaris
per ser als supermercats durant un parell d’hores i/o com a col·laboradors
aportant aliments. Necessitem la teva màgia, les terres de l’Ebre necessiten la
teva màgia! Gràcies per endavant!

Òscar Ologaray. Banc dels Aliments

Necessitem la teua màgia!

GRAN RECAPTE

Editorial
Una Gala diferent

«Una gala diferent, emotiva, divertida, propera», aquestes són les descripcions que hem rebut durant aquesta setmana per part de les nombroses persones que ens han
vingut a felicitar personalment, o via mail, o whats o trucada telefònica...Podem dir que el repte que ens havíem proposat de fer una Festa no institucional, sense par-
laments, on els verdaders protagonistes foren els guardonats (associacions, les ONG, empreses, esportius), ha fet que el 15è aniversari fos la festa de Tots i de Totes les
persones que han lluitat, lluiten i lluitaran per les Terres de l'Ebre amb el Més Ebre al seu costat. Agrair als cantants (Joan Rovira, Èric Vinaixa, Sílvia Ampolla, Cor Flumine,
El Mafio. Als artistes (Carol Rovira, Abel Gil, Ignasi Blanch, Javi Princep) que hi van participar i als molts altres que hi volien formar part i que per motius d'horari de
duració de la gala va resultar impossible... Només em va caldre fer una sola trucada i tots i totes van dir «SI» al Més Ebre. De fet, si haguessen participat tots, a hores
d'ara potser encara estaríem a l'auditori... Així és la nostra gent, la gent de les Terres de l'Ebre!
Gràcies a tots vatros per haver-nos donat l'oportunitat de demostrar-vos el nostre agraïment i ajudar a fer territori! 

Mª Pilar Just, presidenta de Prior(it)at
Paisatge Cultural Patrimoni Mundial i
Jaume Masana, director territorial de
CaixaBank a Catalunya, han signat el
conveni a través del qual l’Obra Social
“la Caixa” col·laborarà per tercer any
consecutiu amb la candidatura, amb
una aportació de 20.000 euros durant
2016.

La Fundació Bancària ”la Caixa” 
renova el seu suport a la candidatura del 

paisatge agrícola del Priorat
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Més Ebre celebra el 15è aniversari amb
un acte multitudinari

Una Gala amb reconeixements, records i actuacions musicals en una vetllada emotiva del gratuït ebrenc

La plataforma Trens Dignes
ha organitzat un esmorzar
festiu a l'estació ferroviària
de l'Aldea, demà dissabte,
per celebrar que els trens
d'alta velocitat Euromed
pararan, per primera vega-
da en 20 anys de servei, a
les Terres de l'Ebre. Segons
l’ACN, la plataforma con-
voca a la ciutadania a con-
centrar-se a l'estació a les
deu del matí per rebre amb
tots els honors el primer
Euromed que arribarà de
Barcelona a les 10.36 hores.
Trens Dignes ha celebrat
que s'hagi assolit aquesta
reivindicació històrica, mal-
grat s'hagi anunciat com a
provisional mentre no es resolen els problemes a la línia de Rodalies. La plataforma
ha reivindicat que el servei Euromed es mantingui de forma permanent i que s'a-
profiti l'avinentesa per dotar l'estació de l'Aldea dels serveis necessaris perquè sigui
definitivament l'estació central i intermodal del territori. El primer tren Euromed que
s'aturarà a l'estació ebrenca de l'Aldea ho farà a les 8.54 hores procedent de
València. Per no fer una festa massa matinera i facilitar la participació de la gent, la
plataforma Trens Dignes ha convocat a la ciutadania a un esmorzar "festiu i simbò-
lic" a mig matí. A partir de les 10 hores hi haurà menjar i música, "i confeti si
convé", per "donar la benvinguda" al primer Euromed, procedent de Barcelona,
que farà parada a l'Aldea a les 10.36 hores, segons l'horari previst. "Volem dir-li al
territori que lluitar serveix i que aquest és un punt i seguit en la nostra lluita però és
un punt molt gran i molt important i mereixia per si sol un acte de celebració", ha
apuntat la portaveu de la plataforma, Montse Castellà (a la imatge). 

Trens Dignes organitza una
festa demà dissabte

Emoció i sentiment. I
també il.lusió. Aquests
estats d’ànim són els que
es van despendre en la
celebració del 15è aniver-
sari de Més Ebre de
divendres passat al Teatre
Auditori Felip Pedrell. 
Es van recordar els 15
anys d’història del setma-
nari i és va fer un reconei-
xement a moviments
socials que lluiten pel
territori. I també a empre-
se capdavanteres situades
a les Terres de l’Ebre. Tot
això amenitzat per les
actuacions de Joan i Carol
Rovira, Cor Flumine, Eric
Vinaixa, Abel Gil ballarí,

Javi Princep, El Mafio i
Silvia Ampolla que va
obrir l’acte amb una inter-
pretació commemorativa
per l’aniversari i per a Més
Ebre. Es van viure
moments d’emoció amb
un missatge de proximitat
que es el que transmet
aquest setmanari que, en
una època complicada
pels mitjans de comunica-
ció, ha pogut subsistir i
tirar endavant a còpia
d’esforç i de lluita. La que
ens caracteritza als
ebrencs i ebrenques amb
els que Més Ebre està
totalment identificat. Fins
el proper!

Per celebrar la primera parada de l'Euromed a l'Ebre en 20 anys. 
Convocatòria a les 10h, a l’estació de l’Aldea

Especial acte d’aniversari de Més Ebre 

a les planes 11-14

EN UN MINUT

*XERTA: Festes de Sant
Martí. Van començar dis-
sabte 29 d’octubre amb el
pregó de Carme Forcadell,
xertolina presidenta del
Parlament, van seguir el
cap de setmana passat i
acabaran aquest proper.
Avui és el dia del patró. 
*BENIFALLET: XII Jornades
Gastronòmiques de l’11 de
novembre fins al 4 de
desembre. 
*URV: El campus Terres de
l’Ebre impulsa una jornada
sobre el passat, present i
futur de la catedral de
Tortosa i el seu entorn
arran de les importants
troballes arqueològiques .
La Càtedra d’Economia
Local i Regional (CELIR)
del Campus Terres de
l’Ebre de la URV ha pre-
sentat   el tercer Índex de
Clima Empresarial, del pri-
mer semestre del 2016. La
dada més destacable que
es desprèn és que es
manté, per tercer semes-
tre, la tendència de creixe-
ment de la producció  de
les empreses del territori.

Més notícies
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L’Hospital Verge de la Cintaha estrenat un nou sistema de
gestió de les cues a les consultes externes. Amb la targeta
sanitària, els usuaris poden imprimir, mitjançant un caixer,
un tiquet amb la informació de la consulta on s’han de diri-
gir. Amb aquest sistema, els pacients són avisats mitjançant
pantalles informatives instal·lades a la zones d’espera, a tra-
vés de les quals també es transmet informació sanitària. A
més d’un avenç en el model d’atenció, el nou sistema
redueix el soroll ambiental a les sales d’espera i aporta con-
fidencialitat. El nou model, creat a Tortosa, serà implemen-
tat a altres hospitals catalans i s’està estudiant desenvolupar
una aplicació mòbil, i un sistema per informar de l’evolució
de les proves i les operacions als familiars dels pacients. 

Nou sistema per gestionar 
les esperes

A l’Hospital Verge de la Cinta

EN UN MINUT

*LA RÀPITA: Durant tot
un mes el llagostí serà el
protagonista de la gastro-
nomia rapitenca. La
Diada del Llagostí, avui
divendres, dóna el tret de
sortida a les Jornades, les
quals s’allargaran fins a
l’11 de de desembre.

*LA RÀPITA: l’Ajuntament
contractarà cinc joves titu-
lats en pràtiques, a través
del Servei d’Ocupació de
Catalunya, per tal de
millorar les seves com-
petències de cara a la
incorporació al mercat
laboral. La contractació va
dirigida a persones de
menys de 30 anys benefi-
ciàries del Programa de
Garantia Juvenil de la
Generalitat de Catalunya. 

*L’AMETLLA: camió acci-
dentat pel vent dimarts.
El vehicle va quedar tra-
vessat a la via. L’N-340
va estar quatre hores
tallada. El transit fou des-
viat per l’AP-7 on es van
aixecar temporalment les
barreres. 
*L’AMPOLLA: aprovat al
Ple un nou ajut per al curs
que ve destinat a estu-
diants de Batxillerat i
Cicles Formatius d'orien-
tació professional. La
subvenció, una de les
novetats més importants
que ha impulsat l'Equip
de Govern per al 2017,
consisteix en un ajut per
a llibres de fins a 100
euros per estudiant. 

*L’AMPOLLA: setmana
del Comerç des d’ahir
dijous i fins el dia 20. És la
quarta edició que té com
a temàtica 'l'Ampolla cre-
ativa'.

*L’ALDEA: La regidoria
de Pagesia de l’ajunta-
ment va convocar ahir a
la població per informar
urgentment, per poder
presentar en temps i
forma, les al·legacions
necessàries sobre les
valoracions cadastrals
que el Govern Central vol
aplicar a edificis i finques
rústiques, donat que sig-
nifiquen augments altís-
sims de la contribució. 

*DELTEBRE: s’inicien les
obres del nou Espai
d’Atenció de Serveis
Socials. D’altra banda,
l’Ajuntament també pro-
mou l’adequació dels
espais verds del municipi.

Més notícies

L'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat,
va agrair la implica-
ció de tots aquells
que han fet possi-
ble l'Associació de
Voluntaris de
Protecció Civil
(AVPC) d'Alcanar i
es va mostrar molt
satisfet perquè "ja podem dir que a Alcanar comptem amb
l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil, un compromís
d'aquest mandat". El regidor, Jordi Bort, va explicar que les
AVPC són les encarregades de canalitzar la col·laboració del
voluntariat com a recurs del municipi en el desenvolupa-
ment de les funcions corresponents de protecció.

Alcanar ja compta amb un cos
propi de voluntaris

De protecció civil

La consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Meritxell Serret, ha presentat
aquest dissabte la goleta IMAR
PRIMER, propietat de la
Generalitat de Catalunya. Segons
l’ACN, l'embarcació, que s'esta-
blirà al port de l'Ametlla de Mar, al
Baix Ebre, serà utilitzada per l'a-
lumnat de l'Escola de Capacitació
Nauticopesquera de Catalunya
durant les pràctiques formatives
necessàries, així com per a activi-
tats complementàries de la forma-
ció curricular i de promoció de l'àmbit marítim i de la navegació adreçades als alumnes.  

Nova goleta per fer pràctiques formatives
S’estableix al Port de l’Ametlla de Mar

La Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de
la Cinta de Tortosa va renovar el passat
diumenge la seva junta de govern
escollint a Francesc Viñes Albacar (a la
imatge) per ocupar el ca ̀rrec de Primer
Majordom. L’entitat, que celebrara ̀
durant el 2017 el quatre-cents aniver-
sari de la seva fundació, presentarà en
breu la programació d’actes comme-
moratius, molts d’ells vinculats a la
concessió de l’Any Jubilar Marià conce-
dit pel papa Francesc.

Primer Majordom de la Reial Arxiconfraria de la Cinta

Des d’aquesta setmana, ho és Francesc Viñes

L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat la
redacció del projecte executiu i l'execució
de les obres de construcció de la nova pis-
cina i complex d'aigües i esportiu per un
import de 4.841.505 euros a la Unió
Temporal d'Empreses (UTE) Top Proyectos
y Contratas SL -Construcciones Jaén
Vallés SL. La baixa total respecte el pressu-
post de licitació és de 411.885 euros, un
7,84%. L'oferta estableix un termini per a la redacció del projecte de 12 setmanes i de
76 per a l'execució de l'obra, així com un termini de garantia de 6 anys. 
Plenari
D’altra banda, l'Ajuntament ha aprovat, en sessió plenària ordinària, una moció dels
grups municipals de CiU, ERC i CUP-Ae manifestant el suport del consistori a la reso-
lució del Parlament per a la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la inde-
pendència, com a molt tard, el setembre de 2017. El text també dóna suport a la
col·laboració municipal en "l'organització del debat sobre el procés constituent en el
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament". En la mateixa sessió s'ha
aprovat per unanimitat una moció presentada per Movem Tortosa i PSC en què s'ins-
ta el Govern de la Generalitat a la creació immediata de l'Autoritat Territorial de
Mobilitat (ATM) de les Terres de l'Ebre. El text s'ha aprovat amb una esmena dels grups
de CiU i ERC. El Ple ordinari de novembre també ha aprovat una moció del PSC per a
la catalogació i conservació de les làpides del cementiri municipal que tinguin interès
històric i/o artístic. Per contra, la majoria de regidors han rebutjat les propostes de
Movem Tortosa sobre la creació d'una línia de subvencions a empreses i entitats per a
la contractació de persones en atur, i sobre la implementació d'un pla integral de nete-
ja; les del PSC per a la creació d'una brigada d'intervenció ràpida, i per al control de l'e-
xecució de les mocions i propostes aprovades pel Ple i la creació d'una comissió de
seguiment; i la de la CUP-Ae sobre violència i desigualtat de les dones. Finalment, en
aquest Ple també es va aprovar el Pla Local de Joventut, el Pla d'Igualtat entre dones i
homes de l'Ajuntament i l'adhesió de Tortosa a l'Associació de Municipis Eòlics.

Tortosa adjudica el projecte de la nova
piscina i el complex d’aigues i esportiu 

Per 4,8 ME

Territori i Sostenibilitat ha iniciat aquests dies treballs de
millora a la carretera T-331 a Vinallop. Les obres comp-
ten amb un pressupost de prop de 350.000 euros i tin-
dran una durada de dos mesos. El director dels Serveis
Territorials del Departament, Antonio Suárez, l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i l’alcalde pedani de Vinallop, José
Antonio Estíbalez, van visitar dimecres les obres. 
Així mateix, l'alcalde de Tortosa ha informat que durant
els propers mesos preveu que el Departament de
Territori faci una actuació similar a la C-42, en el seu
tram més proper a Tortosa, just al costat del Pla Parcial
Temple Sud.

Territori inicia les obres
de millora de la T-331

A Vinallop
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Les investigacions per
l'accident d'autobús a
Freginals han estat arxi-
vades “en no trobar indi-
cis de delicte per part del
conductor”.
El jutjat d'instrucció
número 3 d'Amposta
decreta el sobreseïment
provisional del cas obert
pel tràgic sinistre on van
morir tretze estudiants el
passat 20 de març.
Víctimes de l'accident
han confirmat que reco-
rreran l'arxiu de la investi-
gació judicial oberta per-
què no s'ha pres declara-
ció al conductor de l'au-
tobús. L'advocat de la
dona que viatjava al
cotxe amb el que va
impactar l'autocar,
Joaquim Fibla, ha qualifi-
cat, en declaracions a
l'ACN, "d'inversem-
blant" i "il·lògica" la
decisió d'arxivament de
la causa sense prendre
declaració a l'únic investi-
gat, i més, tenint en
compte que estava fixada
per aquest mateix diven-
dres. La Fiscalia també
recorrerà l'arxivament.

Accident de
Freginals

Uns 150 veïns han tallat
aquest diumenge l'N-340 a
l'alçada d'Amposta per rei-
vindicar la gratuïtat de l'au-
topista AP-7, reclamar als
alcaldes del territori que no
canviïn aquesta demanda i
que no acceptin les bonifi-
cacions per desviar els ca-
mions a l'AP-7 com a solu-
ció a l'elevada sinistralitat.
Desenes de veïns han fet
una representació en la
qual s'han estirat a banda i
banda de la línia contínua,
tapats amb llençols, per re-
cordar que l'N-340 és una
de les vies amb més sinis-
tralitat (a la imatge). Se-
gons l’ACN, el portaveu del
moviment, Llorenç Navarro,
ha reclamat al conseller de
Territori, Josep Rull, que es-
colti la veu del territori, que
reclama la gratuïtat de l'AP-
7 en el tram de l'Ebre. "No
pot ser que per aquesta ca-

rretera passin 125.000 vehi-
cles i l'única solució sigui
prohibir el pas als vehicles
pesants, projectar onze ro-
tondes, línia contínua i des-
graciar una carretera", ha
afirmat Navarro. L'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs,

que ha assistit al tall, ha
afirmat que "si Foment fa la
proposta de bonificacions al
Govern, la Generalitat ha de
decidir" però ha assegurat
que els alcaldes tenen clar
que la solució immediata és
la gratuïtat.

La Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) ha finalitzat
aquest mes de noviembre la
campanya de prospeccions de
cargol poma iniciada el passat
mes de juny, al tram final del
riu Ebre. En concret, els treballs
s'han dut a terme entre Xerta
(Baix Ebre) i Amposta, tot just
fora de l'àmbit de gestió de la
CHE i com a mesura preventiva per reduir el risc d'en-
trada de l'espècie invasora al domini públic hidràulic
que es manté sense afectació. Durant aquests cinc
mesos de prospeccions s'han retirat 6.863 exemplars
adults de cargol poma i 8.509 postes. A més, enguany
s'ha ampliat tota la senyalització informativa sobre
espècies invasores al riu. S'ha instal·lat un panell expli-
catiu a la resclosa de l'assut de Xerta i un al nou embar-
cador de Tortosa. D’altra banda, divendres passat, el
Departament d’Agricultura consensuava amb els repre-
sentants de la Comissió Tècnica el Pla de lluita contra
el cargol poma per a la pròxima campanya, que entrarà
en vigor de manera immediata, per al període comprès
entre el novembre de 2016 i l’octubre de 2017 (collita
de l’arròs). L’objectiu és contenir i evitar-ne la propaga-
ció i dispersió, fet que podria comprometre no només
els cultius dels arrossars i el manteniment de la pobla-
ció, sinó també el conjunt dels ecosistemes i la biodi-
versitat que caracteritzen el delta, que han estat causa
de la seva protecció.

Els veïns reclamen a Rull i als
alcaldes una AP-7 gratuïta 

La CHE retira més de
6.800 exemplars de

cargol poma

Rebutjant les bonificacions
Prospecció entre Xerta i Amposta
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Deltebre soterrarà part de la línia
elèctrica aèria de mitja tensió 

Proposta aprovada en el plenari

L’Ajuntament de La
Ràpita ha demanat a la
Gerència Territorial del
Cadastre la redacció
d’una nova pone ̀ncia
cadastral que ajusti els
actuals valors dels immo-
bles del municipi als preus
reals actuals de mercat. Es
tracta, segons l’equip de
govern, d’ajustar un dife-
rencial “injust”, propiciat
pel fet que els actuals
valors cadastrals estan
sobrevalorats perquè van
quedar fixats el 2007,
quan els preus dels immo-
bles estaven disparats en plena bombolla immobiliària. Per tal que els contribuents
rapitencs no tinguin que assumir pels seus immobles una càrrega impositiva superior
al que correspondria segons els preus de mercat, el govern municipal aplica valors de
reducció a través de les ordenances fiscals, però amb una nova ponència, sosté l’e-
xecutiu rapitenc, els valors cadastrals de refere ̀ncia ja quedarien d’entrada ajustats als
valors de mercat sense necessitat de dependre de compensacions anuals.

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat la proposta del govern municipal,
amb els vots a favor de CDC, PP i CUP, de soterrar la línia elèctrica de mitja tensió en
el tram que comprèn els carrers Miguel Unamuno, Gustavo Adolfo Becker, Joan XXIII
i Avinguda Assumpció. Segons nota de l’Ajuntament, a partir de les gestions de l’equip
de govern, s’ha assolit una rebaixa important del pressupost inicial del projecte dismi-
nuint-lo gairebé a la meitat de manera que, si be ́ aquest abans tenia un cost de
160.000€, ara suposarà una despesa de 88.000€ sense comptar la rebaixa que pot
existir en el marc de la licitacio.́ En tot cas, l’Ajuntament assumirà el 55% del cost total
i la resta anirà a càrrec dels veïns i veïnes a partir de contribucions especials. Cal esmen-
tar que, anteriorment, el projecte contemplava que els veïns i veïnes es fessin càrrec del
90% del cost total de l’obra. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “amb
aquesta acció donem resposta a una llarga reivindicació de la ciutadania afectada per
aquesta línia elèctrica de mitjà tensio ́ i que cap dels governs anteriors ha estat capaç de
solucionar”. Pel que fa al pagament de les contribucions especials, Soler ha detallat que
“si bé la ciutadania també acostuma a realitzar el copagament d’una carretera malgrat
que afecta al conjunt del municipi, en el cas del soterrament d’aquesta línia es benefi-
cia de manera directa als veïns i veïnes ja que a partir d’ara els seus terrenys recupera-
ran el valor cadastral corresponent que ara no tenen”. La resta de partits polítics,
menys en el cas de la CUP que no ha entrat en aquest debat de les contribucions i s’ha
manifestat a favor de l’actuació si els veïns hi estaven d’acord, han mostrat la seva pos-
tura favorable a què l’Ajuntament es fes car̀rec del cost total de l’obra de manera que
els ciutadans no haguessin d’efectuar cap pagament en contribucions especials. És per
aquest motiu que el grup d’ERC ha votat en contra de la proposta i CE-Socialistes s’ha
abstingut. Una vegada soterrada aquesta part de la línia, des de l’equip de govern es
començarà a treballar amb la voluntat de soterrar, tambe,́ la línia que afecta a altres
carrers del municipi per a poder fer un tram de soterrament cada any, tal i com ha indi-
ciat el tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals, i responsable de la gestió, Kilian
Franch. En el mateix plenari també s’ha aprovat, per unanimitat, el programa de par-
ticipació ciutadana per a la redacció del POUM una vegada aquest no prosperes en el
darrer plenari del mes d’octubre. Per assolir aquesta unanimitat, els grups polítics que
conformen el consistori s’han reunit conjuntament amb l’empresa que ha de realitzar
aquesta acció per tal de proposar noves idees per fomentar la participacio ́ i el seu segui-
ment. Tambe ́ cal destacar l’aprovació de l’ordenança reguladora de la conservacio,́
neteja i tancament de solars i terrenys, i de la pavimentacio ́ de voreres que es realitza
amb la finalitat d’aprofundir en la millora de la imatge del municipi i coresponsabilitzar
a la ciutadania que a hores d’ara disposa d’un solar brut, amb les conseqüències que
això comporta per a la conviveǹcia i per a la salubritat. Una ordenança que es preveu
implantar a partir de l’any nou. Finalment, el plenari tambe ́ ha aprovat una moció de
suport al refereǹdum, al proceś constituent i als ens locals i electes investigats per pro-
cessos relacionats amb la sobirania. Aquesta ha estat proposada per l’AMI i ha estat
subscrita per CDC, ERC i CUP, i ha comptat amb el vot a favor de CE-Socialistes i el
vot en contra del PP. Cal recordar que, en aquest sentit, l’Ajuntament de Deltebre té
un expedient judicial obert a l’audieǹcia nacional a causa del posicionament majorita-
ri fa uns mesos sobre el pronunciament a favor de la desconnexió de Catalunya amb
Espanya.

La Ràpita demana una nova
ponència de valors cadastrals

Es busca que els que es van fixar al 2007 s'adeqüin als preus reals de mercat 

L’alcalde Lluís Soler ha destacat que “amb aquesta acció

donem resposta a una llarga reivindicació de la ciutadania

afectada per aquesta línia elèctrica i que cap dels governs

anteriors ha estat capaç de solucionar”

La Ràpita va acollir dissabte al vespre l’acte de lliurament de la XXVIII edició dels
guardons de la Pesca Catalana, que atorga anualment el Departament d’Agricultura
i que enguany han volgut reconèixer el paper de la dona en el sector pesquer català.
Tres dones, entre elles la rapitenca Maribel Cera, van estar entre els guardonats, en
un acte al quan van assistir el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol
Junqueras, i la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, i al qual va seguir el sopar
de la pesca catalana, organitzat per la Federació Catalana de Confraries de
Pescadors. Així, en l’edició d’enguany dels guardons de la pesca catalana, han estat
reconegudes amb la Medalla de la Pesca Catalana Carmeta Barberà Margalef, Isabel
Comí Buil i Maribel Cera Chillida. Amb aquest premi es guardona el paper passat,
present i futur de la dona en el sector pesquer català. Enguany també s’ha conce-
dit la Medalla de la Pesca catalana 2016 a Miquel Martí Llambrich, director del
Museu de la Pesca des de 1991 i de la Fundació Privada Promediterrània per a l’es-
tudi, la conservació i la difusió del patrimoni marítim des de la seva creació el 2004.
Pel que fa la Placa de la Pesca catalana per a l’any 2016, se n’han concedit dos: una
a l’empresa Repsol, i l’altra placa per al programa MeteoMauri, de Catalunya Ràdio.
L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, va destacar el paper referent que exerceix la
Ràpita en el sector pesquer de tot Catalunya i va felicitar la guardonada rapitenca.
Així mateix, Caparrós va exposar la voluntat del govern de recuperar la celebració
de la fira ExpoRàpita. (més informació a la plana 24)

Guardons de la Pesca Catalana
La Ràpita fou l’escenari de l’acte de lliurament
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*ARTUR MAS ESTARÀ A
GANDESA AVUI. En la
presentació del llibre
'Vocabulari de la Terra
Alta', d'Anton Monner,
a les 19 h, a la Societat
Unió Gandesana, a
càrrec de Josep Ramon
Correal, conseller edito-
rial adjunt al president
editor del 'Diari de
Tarragona'. Presidirà l'ac-
te el 129è president de la
Generalitat, Artur Mas.

*MÓRA D’EBRE: avui
divendres 11 de novem-
bre, a partir de les 20.30
h, a La Llanterna Teatre
Municipal de Móra
d'Ebre se celebrarà la ter-
cera edició de la Festa de
l'Esport Local 2016.

*LA CAPITAL DE LA
RIBERA D’EBRE serà el
municipi amfitrió del cer-
tamen multisectorial
ebrenc del Roger
Awards. La gala final
tindrà lloc al teatre muni-
cipal de La Llanterna,
durant el 2017.

Més notícies

L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, ha arribat a un
compromís amb la Direcció General de la Policia de la
Generalitat pel qual es garanteix, de moment, que la
Unitat de Trànsit dels Mossos d'Esquadra es mantin-
gui a la comissaria de Móra d'Ebre, compartida amb
Tortosa, segons ha informat el consistori. Aquesta
situació permetrà que continuïn els efectius de trànsit
al municipi, a causa de les especials característiques
de la zona, que la fan porta d'entrada a les comar-
ques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta. Per
part de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, aquest com-
promís s'interpreta com un primer pas en les negocia-
cions que mantenen les dues parts després que els
responsables dels Mossos manifestessin la voluntat
de suprimir gradualment els efectius de Trànsit existents actualment a la capital de la Ribera d'Ebre. 

La comissaria dels Mossos d'Esquadra a Móra
d'Ebre mantindrà la Unitat de Trànsit

El consistori interpreta el compromís com un primer pas en les negociacions amb la Policia
Aprendre te ̀cniques de nego-
ciació, identificar els diferents
tipus de clients o millorar com
a venedor o comercial són
nome ́s alguns dels objectius
que persegueix el curs de 20
hores de Gestió Comercial
que comença aquest dilluns
al Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre. Com en el cas
d'altres cursos formatius que
també s'organitzen des del
Consell Comarcal, l'objectiu e ́s "augmentar la competitivitat de les
empreses riberenques, oferir recursos i coneixements transversals
que siguin útils i puguin aplicar als seus negocis per tirar-los enda-
vant", segons ha dit en la inauguració del curs la presidenta del
Consell, Gemma Carim, que ha remarcat de nou el compromís de la
institució comarcal amb el desenvolupament econòmic del territori.

Curs de tècniques de Gestió Comercial
A la Ribera d’Ebre

La Denominació d’Origen
Terra Alta va celebrar
dilluns a Corbera una jor-
nada per als professionals
de la restauració i la dis-
tribució, així com per a
prescriptors i premsa
especialitzada. Amb
aquesta trobada es van
donar per finalitzats els
actes de la Festa del Vi,
que va arrencar el passat
28 d’octubre a Gandesa.
El showroom de vins va
tenir lloc a un espai
emblemàtic de la comarca, l’Església del Poble Vell de Corbera, i va superar en
nombre d’assistents a la passada i primera edició d’aquesta jornada, comptant amb
professionals tant de Barcelona com de Tarragona i, en especial, de les Terres de
l’Ebre, deixant constància de l’interès creixent que desperten els vins de la DO Terra
Alta arreu del territori. Enguany la participació s’ha vist ampliada també pel que fa
al nombre de cellers: 29 d’entre tots els que conformen la DO han participat d’a-
questa jornada que ha permès als assistents tastar un ampli ventall de vins recone-
guts per la crítica tant nacional com internacional.
La verema d’enguany ha estat d’uns 33 milions de quilos de raïm, una davallada
en la producció d’aproximadament el 20% respecte a l’any anterior, en què es va
assolir una xifra rècord de 44 milions, però molt similar a la mitjana dels darrers
anys. 

Èxit de convocatòria en la Jornada
Professional de la Terra Alta

La DO Terra Alta va celebrar-la dilluns passat

El sindicat Unió de Pagesos (UP) va protestar a Gandesa
per les retallades del Departament d'Agricultura als ajuts
agroambientals de la producció integrada, l'agricultura
eclògica i l'apicultura, però sobretot per la reducció de les
indemnitzacions compensatòries (IC) de les zones amb
limitacions naturals. Segons l’ACN, una marxa lenta de
tractors, acompanyats per una cinquantena de pagesos,
va tallar divendres passat durant una hora la principal
avinguda de la capital de la Terra Alta. La pagesia terral-
tina pot perdre uns 507.000 euros d'ajuts que afecten
entre 537 i 574 beneficiaris. El coordinador comarcal
d'UP a la Terra Alta, Miquel Bosch, va reclamar que es
reestructuri el pressupost del Programa de
Desenvolupament Rural complint amb els compromisos
assolits pel Departament.

Els pagesos denuncien les
retallades d’Agricultura

“I la pèrdua de mig milió d’euros per aquestes”



DIVENDRES 11 
DE NOVEMBRE
DE 2016

diarimés
ebreSOCIETAT
9www.mesebre.cat

«»

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

EN UN MINUT

*AVUI DIVENDRES, a les
22h al Teatre auditori
Felip Pedrell, arriba a
Tortosa 'SENSE PISTO-
LA'. Es tracta d’un espec-
tacle creat pel cantant
Arturo Gaya (Quico el
Célio), l’actriu Laia
Oliveras (l’Abdelaiza de la
Taverna di Enrico) i els
músics Paco Prieto (guita-
rra) i Kike Pellicer (contra-
baix), basat en poemes
poemes del 'Bes Nagana’,
d’Enric Casasses, als que
han posat música i esce-
na.

*GANDESA: Els arqueò-
legs ratifiquen l'existència
del celler més antic de
Catalunya, del segle III
aC, al Coll del Moro. La
tercera campanya d'exca-
vacions al jaciment iber
de Gandesa també certifi-
ca la producció tèxtil i
delimita la que podria ser
la zona domèstica de l'as-
sentament.

Més
notícies

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha destinat 80.000
euros durant el període
2015-16 a inversions i des-
peses de manteniment de la
Via Verda amb l'objectiu de
tenir en un estat òptim la
conservació d'un dels actius
turístics i de lleure més des-
tacats de la comarca. Els tre-
balls de manteniment els
realitzen persones contracta-
des a través de plans d'ocupació sota les directrius dels tècnics de l'ens comarcal.

80.000 euros d’inversions i manteniment
de la Via Verda durant els dos últims anys

Destinats pel Consell Comarcal del Baix Ebre

La Federació de l’Ebre d’Esquerra
Republicana ha presentat la cam-
panya ‘La República que farem’,
que el partit portarà a terme arreu
del país fins al mes de maig de l’any
vinent. El president de la Federació,
Alfons Montserrat, ha recordat que
‘la vocació d'Esquerra Republicana
és la de ser una força útil al procés
cap a la independència i la d’a-
vançar en la construcció de la nova
República’. En aquest sentit, ha afir-
mat que ‘entrem a la fase decisiva
prèvia al procés constituent, en la
qual s’han de definir les bases de la
República Catalana, i des
d’Esquerra volem obrir aquest pro-
cés a la ciutadania, perquè amb la
seva participació ens ajudin a imagi-
nar i dissenyar la nova República’.
‘La República que farem’ s’estruc-
tura sobre cinc grans eixos temàtics
que són Economia i Treball,
Ciutadania i Benestar, Cultura i
Educació, Territori i Medi Ambient i
Política Internacional i cadascun
d’aquests està subdividit en dife-
rents àmbits que sumen 147 propostes concretes sobre les quals giren els debats. La
gent podrà fer les seves aportacions a partir dels actes polítics que s'organitzaran arreu
del territori. El primer acte serà demà dissabte 12 a les 19.30 h i al Centre Cívic
d’Alcanar, amb la presència del diputat Gabriel Rufián.

‘La República que farem’
Esquerra convida la gent de l’Ebre a participar-hi

La 'Campanya pels Sediments', impulsada al 2015 per
entitats com SEO/BirdLife, la Plataforma en Defensa de
l'Ebre i Ecologistes en Acció, entre altres, han presentat
una moció per demanar a les administracions compe-
tents la "mobilització dels sediments" que s'acumulen
als embassaments de Riba-roja i Mequinensa, per lluitar
contra la regressió i la subsidència del delta de l'Ebre. La
moció reclama la consideració de tota la conca del riu
Ebre com "un gran ecosistema" i que es plantegi un
"tractament específic" per als sediments a partir d'un pla
de gestió, més enllà dels cabals ambientals. Les associa-
cions que la impulsen reclamen la creació "d'un front
polític català i aragonès" per requerir a l'Estat "una ins-
pecció independent" de les comportes de fons (els
desaigües) de les preses de la conca hidrogràfica de
l'Ebre.

La 'Campanya pels Sediments'
impulsa una moció 

Per demanar el desembassament dels pantans

El dissabte passat, el vicepresident de la
Generalitat, Oriol Junqueras (a la imat-
ge), va visitar l'Ajuntament de Roquetes
per assistir a una reunió amb el Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE). A la trobada es va pre-
sentar al vicepresident de la Generalitat,
Oriol Junqueras, el Projecte
d'Especialització Competitiva Territorial
(PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El projecte, que està pres-
supostat en uns 4 MEUR, pretén ser un revulsiu per canviar el model econòmic del
territori, amb la previsió que sigui finançat en un 50% pels fons FEDER. Junqueras
va detallar que el Govern hi donarà suport a través de les direccions generals de
Promoció Econòmica i d'Anàlisi Econòmica que treballaran, va dir, 'per ajudar a obrir
les portes per facilitar aquests recursos'. Imatge: Roquetes Comunicació.

El COPATE presenta 
el projecte PECT Ebrebiosfera

A Roquetes
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Associació de Dones 
Agents de Salut

ENTREVISTA

ADAS és una associació femi-
nista de dones (Dones agents
de Salut), de Deltebre que llui-
ta per eliminar les desigualtats
socials de les dones i per man-
tenir i/o restaurar la salut i pro-
tegir el medi natural i humà del
Delta de l'Ebre.
Parlem amb Mònica Rius
Vicepresidenta de ADAS

Més Ebre: Per què una associa-
ció de dones agents de la salut?
Mònica Rius: Segons el Dr. Gol
i Gorina, la salut és aquella
manera de viure que és autòno-
ma, joiosa i solidària. No només
ens interessa la salut física sinó
la salut mental sense la qual és
impossible l'equilibri.

ME: Parlem de l'homenatge a
les Dones Silenciades que
tindrà lloc el 12 de novembre a
Deltebre.
MR: A partir del curs "Dones,
Salut i Educació" va néixer
ADAS, i es va decidir que cada
any es faria un reconeixement
plasmat en un homenatge a les
dones. Es va començar amb les
pageses que era un col·lectiu
molt nombrós; i individualment
a dones que havien destacat en
algun camp. Això s'ha continuat
fent tots els anys. Hem fet
homenatges a diferents gremis,
mestres, modistes, llevadores,
matalasseres, perruqueres...

ME: A més dels gremis, home-
natgeu també a dones indivi-
duals?
MR: Sí, També homenatgem
individualment, donem dife-
rents mencions, Adas Delta,

Adas Projecció Exterior, Adas
Emprenedoria, Adas Treball,
Adas Pioneres, Adas de Sucre,
Adas Cultura, Adas Jove, Adas
Política..., totes estan dirigides a
les dones i com tenim homes
també entusiastes de la nostra
associació, vam crear l'Amic
d'Adas, que va dirigit a ells.

ME: Pots citar algunes iniciati-
ves i campanyes més de ADAS?
MR: I tant, som molt actives,
hem fet i fem:

Aula de Dones (donem xerrades
amb especialistes de temes
diversos)
Paraules de Dones (La Mariola
Castaño, ens delita amb lectures
i música de les diferents esta-
cions de l'any lligat sempre en
les dones)
La vida en sentit (amb el Dr.
Llor).
Nit de Llunes (anem a fer passe-
jades nocturnes en lluna plena)
Parcs Nadalencs i de Pasqua,
activitats amb les escoles,

durant dos cursos van fer
"Transformar per avançar", que
volia fomentar la igualtat de
gènere entre els més petits, van
col·laborar en Escoles de Sant
Jaume d'Enveja, Camarles,
Ampolla i Deltebre. Va ser molt
enriquidor per les dues parts.
Adas de Llet: suport a l'alleta-
ment matern,
Adas Criança: educació dels
infants des de la perspectiva
d'Adas.
Classes de català per a nouvin-

gudes, Tallers de memòria,
Iniciació a la Marxa nòrdica,
Tallers de costura per a nouvin-
gudes, Tallers de cuina solar...
No acabaríem, ni en lo que hem
fet, ni en lo que ens falta per fer.
Projectes, projectes, projectes...

ME: De vegades el terme femi-
nisme s'usa erròniament?
MR: Pensem que sí, és un terme
encasellat i moltes vegades en
sentit pejoratiu, un tòpic, molt
estereotipat.

ME: El feminisme del segle 20
va lluitar per la llibertat indivi-
dual i la igualtat davant la llei,
els drets polítics (sufragi), els
drets sexuals i reproductius
(anticoncepció, avortament).
Quina és la lluita del feminisme
al segle XXI?
MR: La igualtat de drets de les
dones i de diferents col·lectius,
amb els homes, ni més, ni
menys.
Els mateixos drets polítics,
econòmics, socials i culturals,
parlem de persones, no de
sexes.

ME: Un home pot ser feminis-
ta?
MR: I tant, de fet tots hi haurien
de ser, simplement el que vulgui
l'equiparació de drets amb les
dones, és feminista i no crec que
això sigui cap bajanada.

ME: Tornant a l'Homenatge a la
vida de les Dones Silenciades,
on se fa aquest any?
MR: Al Pavelló Josep Luque,
davant les Escoles de
l'Assumpció de Deltebre a les
18:00 h, i tindrem, l'Homenatge
al gremi, els individuals, i a més,
l'actuació de Silvia Ampolla i
Pau Puig, entre altres sorpreses.

ACTUALITAT

Isabel Carrasco
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EL CLUB DE POESIA PER A ADULTS ÉS EL PRIMER QUE ES POSA
EN FUNCIONAMENT A LES TERRES DE L'EBRE

ESPECIAL ACTE
15è ANIVERSARI MÉS EBRE

EN IMATGES

SÍLVIA AMPOLLA JAVI PRINCEPJOAN I CAROL ROVIRA

ÈRIC VINAIXA COR FLUMINE
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La idea va sorgir a finals d'Agost del 2016. La Isabel Carrasco ens va trucar i ens va proposar dissenyar un guardó per al 15è aniversari del
Més Ebre. Volia que fos un guardó diferent, artesanal i útil...

Ens vam posar mans a l'obra i finalment va guanyar la idea d'un recolzar–llibres amb lletres 3D de Pere i Elena de solucions 3D, pintat amb
els colors corporatius del Més Ebre per l'Anna Balart.

La base és fusta de pi amb acabat de color blanc desgastat, color que representa neutralitat, i amb un toc vintage que ens mostra els 15
anys del Més Ebre. Gràcies Anna Balart, gràcies Pere i Elena de solucions 3D. Passió per l'art i la creativitat! 

PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA NOVA WEB

EL GUARDÓ
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L’opinió de Joaquin Celma. 

Estem vivint una de les temporades més emocionants de la
Tercera catalana, sempre he dit que per a mi és la millor
categoria: derbis cada Setmana. Hi ha partits que hi ha més
emocio fora del camp que dins i alguna setmana veiem
algun arbitratge d'antologia, diumenge a Pinell i a Corbera
va haver una mica de tot. Jo no sé que passarà en les 24
jornades que queden però si els puc assegurar que els ner-
vis estan presents en alguns equips, en algunes directives
que es pensen que cada diumenge es pot guanyar. Per això
hi ha entrenadors que cada diumenge estan a la vora de
l'infart. Són masoquistes, pateixen 7 dies a la setmana, es
tiren 7 dies amb el mòbil i a més cobren molts pocs euros.
El descensos del R-Bítem, Catalònia, Ampolla, Alcanar i
Godall han fet la lliga més competida. Portem deu jorna-
des i 5 entrenadors ja no estan a la banqueta. Marc Bel,
cessat a Alcanar per whatsApp. Ara arriba Jose Mora, un
gran míster, però, ¿què no hi ha entrenadors a les Terres de
l’Ebre? Al Perelló, Narcís va posar el seu càrrec a disposició
de la junta la setmana passada i el diumenge va presentar
la dimissió. Torna un home de la casa, Molinos. A Godall,
Alfredo Fuster també fou cessat i acaba aquest culebró
amb els quatre entrenadors del Vilalba en menys d’un any:
Robert Avinyo, Esteban, i dos que van abandonar el vai-
xell: Àlex Curto i Àngel Alvarez, cadascú per una raó dife-
rent. Aquesta setmana, un altre tècnic tenia intenció de
presentar la dimissió, va guanyar i fins a la següent guerra.
I això no és normal. Si expliqués el que ha passat en cada
cas és per escriure una novel·la. Molts directius veuen en el
futbol diferent, la paciència dura el que dura, dos partits es
perden i tot ho veuen negatiu, quan aprendrant de
Ferguson que va estar tres dècades al Manchester. De
moment, 5 místers ja no hi són. El que no sé és si a la sego-
na volta estaran tots els entrenadors canviats. Aquí al fut-
bol ebrenc tot és possible.

Nervis a la Tercera catalana

L’Ascó va assolir un empat
de prestigi al camp del Sant
Andreu (1-1). D’aquesta
forma, ja porta 10 jornades
sense perdre (8 empats) i es
manté en la cinquena plaça,
a dos punts de la zona de
promoció.
Al Narcís Sala, l’ampostí

Bertomeu va fer el 0-1 aviat.
Però poc després el Sant An-
dreu empatava. Amb els mi-
nuts, el partit es va estabilit-
zar i, a la represa, es va
trencar. Hagués pogut pas-
sar de tot. 

Tot va succeir en el partit de Segona catalana entre l’Am-
posta i el Valls. En temps afegit, quan l'Amposta guanyava
aquest diumenge 1-0 al Valls, l'àrbitre va xiular un penal en
contra dels ampostins. Fou en una jugada en què el local Jo-
natan, en intentar rebutjar la pilota, aquesta li va anar a la
mà. L'àrbitre va xiular penal. Jonatan Tomàs ja tenia una tar-
geta. L'àrbitre la portava a la mà, per mostrar-li el que ha-
gués estat la segona. Jonatan es lamentava a terra i va tri-
gar a aixecar-se. L'àrbitre, potser perquè va adonar-se'n que
el jugador ja en tenia una, finalment no li va mostrar tot i
que la tenia a la mà. Jonatan, pensant-se que sí que li havia
mostrat, va marxar del camp. I l'Amposta va acabar amb nou perquè Isaac, per lesió, va haver de
deixar el terreny de joc, i ja no es podien fer més canvis. De fet, quan Ferri del Valls va fer el llança-
ment del penal, Jonatan encara està sortint del camp dins de la confusió que es va viure en aquell
instant. Ferri va fallar. Posteriorment, el Valls, després de tres córners seguits, quan l'Amposta esta-
va amb vuit i el porter, va empatar al 94. L'anècdota es produeix quan l'Amposta s'adona que l'àr-
bitre a l'acta no exposa que Jonatan veiés la segona targeta. O sigui que, tot i que tenia la targeta
a la mà, no li va mostrar i no comptabilitzava, malgrat que era el que semblava i el que es va pen-
sar el jugador. Per tant, l'Amposta va jugar amb inferioritat involuntàriament quan el Valls va empa-
tar. A la imatge, l’àrbitre posant-se les targetes a la butxaca.

Ascó: 10
jornades sense

perdre

L’expulsió que no va ser-ho
JONATAN TOMÀS ES PENSAVA QUE HAVIA VIST LA SEGONA TARGETATERCERA DIVISIÓ

L’Amposta va acabar amb nou, contra el Valls 

Divendres passat va tenir lloc l’acte de cele-
bració del 15è aniversari de Més Ebre. Una set-
mana complicada i un dia que també va ser-ho
emocionalment parlant. 
Jo vaig començar la trajectòria professional

l’any 96. Amb un projecte que Josep Maria
Arasa, actual director general de Canal Terres
de l’Ebre, em va ajudar a tirar avant. I, amb Enric Algueró, vam
instaurar un suplement esportiu que fou apassionant. Després
vaig fer l’aposta de Minut 91 i, posteriorment, la Més Ebre, que
ja em porta fins aquí. Fins ara. Sempre lluitant. Sempre sacrifi-
cant molt a canvi de poc. De vegades, a canvi de res. Però no
s’ha d’entendre així. Si dones, sempre reps alguna cosa. La llui-
ta i l’esforç tenen premi. Si lluites, pel camí hi haurà gent que et
donarà la mà. Divendres passat, a l’Auditori, admeto que esta-
va emocionat. Tensionat. A més, entenc que no és fàcil parlar
d’un mateix. Almenys no ho era per a mi. El meu discurs fou im-
provisat, em va sortir de l’ànima, recordant a tota la gent que ha
fet possible aquests 15 anys, començant pel meu pare, que va
ser el primer en ajudar-me. En aquell acte, associacions ebren-
ques van rebre un reconeixement pel seu treball solidari i perse-
verant en benefici del territori. Aquesta és la conclusió. A l’Ebre
tot ens costa una mica més. Però si lluitem, més gent ho fa amb
nosaltres. I si volem, estarem més prop. A per 15 anys més!. 

Més Ebre, 15 anys de lluita

El Jesús i Maria visitarà el Vista Alegre

La Rapitenca rebrà l’Igualada
PRIMERA CATALANA. EL MORELL HA FITXAT 4 JUGADORS

La Rapitenca va perdre dissabte passat al camp del Reus B (4-2). Segons German, tècnic ra-
pitenc, “després d’un inici complicat, quan vam rebre dos gols, vam reaccionar i vam empa-
tar. I amb el 2-2, el partit estava per al 2-3. No obstant, ens van marcar el 3-2 i ja al final, quan
vam arriscar, el 4-2. Penso que, tot i el resultat, vam fer el millor partit de la lliga fora de casa-
sa”. La Rapitenca rebrà diumenge l’Igualada (12h). Sam, Ivan i Àlex són baixa.
El Jesús i Maria va empatar contra el cuer el Morell (2-2). Va perdonar al primer temps i va

pagar-ho car perquè el Morell va marcar de falta directa. Poc després, Adrià feia justícia amb
dos gols. A la represa, el partit es va anar trencant. Els joves locals van acusar que havien ju-
gat el dia abans i, a més, diversos jugadors tenien molesties. El Jesús i Maria va poder fer el
tercer gol però també el Morell va tenir opcions, empatant en temps afegit (94’). Amb el Mo-
rell va debutar Alberto Izquierdo, com a tècnic, i els jugadors Aguirre, Recansens i Isma Rojas,
a més d’Arnau. El Morell ha impugnat el partit per possible alineació indeguda dels locals. El J.
i Maria està tranquil perquè, tot i que hi ha nois que juguen amb el filial, els que ho fan, po-
den jugar amb els dos equips el mateix cap de setmana. 

Victòria al camp de la Riera (1-3)

El Tortosa: 10 de 10
SEGONA CATALANA

El Tortosa va vèncer al camp de la Riera (1-3) i segueix líder, havent guanyat tots els partits.
Arnau i Mochi van fer aviat el 0-2. Però un penal ‘inexistent’ va valdre l’1-2 a l’equip local. El
Tortosa va haver de tornar a patir fins que Anell va marcar l’1-3 a l’inici de la represa. Raül fou
expulsat i serà baixa en dues jornades. El Tortosa rebrà diumenge el Torredembarra en el que serà
la tornada de Sereno, ara a la banqueta visitant. Àngel Garcia, tècnic roigiblanc, admetia que “el
partit de la Riera va ser complicat i vam haver de treballar molt per tirar-lo endavant”. Tot i el li-
derat amb 10 victòries, el tècnic admetia que va percebre critiques emeses des de la tribuna pel
joc de l’equip en el darrer partit a casa: “respecto les opinions i he d’acceptar que hi hagi algú
que no li agrade com ho fem. Però també s’ha d’entendre que no sempre podem fer un joc vis-
tós, davant de rivals que juguen ben tancats”. El líder Tortosa, després de Torredembarra i visi-
tar l’Hospitalet, li espera el Tourmalet: Camarles, Amposta, Gandesa, Segur, Valls i Reddis.  

3a DIVISIÓ
ascó-Granollers diu. 12,30h

PRIMERA CATALANA

Rapitenca-Igualada diu 12h
V alegre-J i Maria diu 12h

SEGONA CATALANA

Dissabte
Reddis-amposta (16h)
Cambrils U-Riera (18h)
Vendrell-Segur (18h)

Diumenge
Catllar-Hospitalet (12h)
la Cava-Roda Berà (16h)
Batea-Ulldecona (16h)
Salou-Camarles (16h)
Valls-Gandesa (16.30h)
Tortosa-Torredembarra (17h)

TERCERA CATALANA

Diumenge
Godall-Vilalba (15.15h)
S Jaume-Pinell (15.45h)
Flix-J i Maria (16h)
ampolla-Corbera (16h)
alcanar-Catalònia (16h)
R Bítem-ametlla (16.30h)
aldeana-Roquetenc (16.30h)
S Bàrbara-Olimpic (17h)
la Sénia-Perelló (17.30h)

QUARTA CATALANA

Dissabte
Tivenys-Benissanet (15.15 h)
Catalònia-alcanar (16.30h)
ametlla-M Nova (17.15h)
Ebre Escola-Xerta (18h)
amposta-Fatarella (19h)

Diumenge
Camarles-ascó (16h)
arnes-Batea (16h)
Bot-Deltebre (16h)
Ginestar-Masdenverge (16h)

PROPERA JORNADA
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Els 5 equips que van pujar, cap en descens
Lliga molt igualada a Segona, dels cinc ascendits, cap en posicions de descens. Els
últims cinc llocs són per Catllar i Torredembarra, ja ho vaig dir a principi de tem-
porada, l’Hospitalet, que porta 8 jornades sense guanyar i uns desconeguts aques-
ta temporada: la Riera i Roda. El Tortosa cada vegada més sol per a l'ascens, està
a només tres punts d'aconseguir els mateixos que el classificat 15 la temporada
passada en la jornada 34. La passada campanya va perdre vuit partits i li van mar-
car 43 gols, en aquesta només tres gols en contra (un de penal) i 900 minuts imba-
tut. Aquest any el Gandesa es basa en la seva defensa ja que no fa molts gols: 13.
Perdia 0-2 el camarles i a la segona part va fer un gran partit, això si segueix sense
guanyar al seu feu. La cava continua amb la seva crisi. Va perdre enfront d'un
Vendrell que les últimes set jornades no ha rebut gol. Això si, l'equip d'Aleix té
una altra actitud. Vinc dient fa setmanes que a l'Ulldecona li cal un golejador i
millorar la seva defensa, li ha marcat en 9 jornades, que seria d’aquest equip sense
Amado que porta la meitat de gols que va fer la passada lliga a Corbera. Miquel
Reverté ja porta 7 dianes al Batea. La passada en va marcar 19. L’Amposta va cedir
un empat amb polèmica quan acaronava la victòria. Vaig dir que empataria con-
tra el Valls. Va despertar el Salou, dues setmanes guanyant i el seu porter dues set-
manes parant penals.

JOAQUIN CELMA

Cinquena victòria seguida dels de Bartolo. El derbi de líders, els dos equips estaven amb els mateixos
punts, va començar amb molt de respecte i fou molt igualat fins al minut 20 quan una jugada dels lo-
cals, que l'Ampolla no va defensar bé, va significar l'1-0. Reverter, amb astúcia, es va anticipar al por-
ter ampollero, Damià. L'Ampolla, tot i tenir una opció amb un tret al travesser, va acusar el gol i l'Al-
deana va disposar de més aproximacions fins el descans. L'Ampolla, amb el gol, es va fracturar. A la
represa, aviat, l'Ampolla va empatar. Penal que va aturar Auré però en el rebuig, Regolf, va marcarr.
No obstant, en l'acció següent, l'Aldeana va elaborar una jugada per banda, amb bona centrada, i
l'Ampolla que no s'havia organitzat després del gol, va veure com Reverter feia una altra rematada súb-
til al segon pal. Era el 2-1. L'Ampolla, de poder reaccionar, es va quedar afectada. I no va tenir respos-
ta. Amb el 2-1, fou l'Aldeana, amb molta intensitat defensiva, qui, a la contra, va crear diverses situa-
cions per poder matar el partit. L'Ampolla va tenir la millor opció amb una jugada de gol que l'àrbitre
va invalidar per un fora de joc que no existia. La darrera opció ampollera va ser en temps afegit, amb
una falta a la frontal. Els aldeans, amb el triomf, són líders. Els ampolleros, que no passen per un bon
moment, tenen baixes com la d’un dels seus referents ofensius, Gallego. 

L'Aldeana és líder en solitari

TERCERA CATALANA. DESPRÉS DE GUANYAR L’AMPOLLA (2-1)

L’UIldecona guanyava 1-0 al Cambrils en un partit en què fins
el descans va estar ben posat i que va tenir controlat. Pocs po-
dien imaginar al descans el desenllaç final. A la represa, els cam-
brilencs van remuntar fins l’1-4 definitiu. Enric Alaixendri, tècnic
de l’Ulldecona, deia que “va ser un partit en el que van haver-
hi dos partits. A la primera meitat, dins de la igualtat, vam con-
trolar el joc i ens vam avançar amb el gol d’Amado, tenint altres
opcions i jugant amb molta intensitat defensiva. La veriatta és
que fou una bona primera part per la feina feta. A la represa, als
tres minuts, ens vam quedar amb deu per l’expulsió de José Ma-
ri i, poc a poc, vam anar desapareixent del partit. Tot i que en
10, al principi, vam aguantar, quan vam rebre l’empat vam per-
dre el control i l’ordre que havíem tingut. Dos mints més tard
ens van fer l’1-2 i no va haver capacitat de reacció. No vaig po-
der reactivar l’equip, malgrat intentar-ho, i el Cambrils ens va
passar per sobre”. Enric afegia que “ho parlarem perquè, a ca-
sa, no és la primera vegada que ens passa, que ree un derrota
dolorosa. Però és que la davallada de la reprsa fou considerable
i no fou per una qüestió física, va ser que l’equip va estar apà-
tic i fora del partit. I això no ens pot succeir perquè hem anat
progressant a còpia de treballar i de jugar amb intensitat”. 

Un Ulldecona amb dues cares
cedeix una derrota dolorosa

EL CAMBRILS REMUNTA A LA REPRESA AMB L’1-4

Aleix Ferré debutava a casa com a mister de la Cava. Del partit
deia que “la primera meitat fou igualada. El Vendrell en la prime-
ra ocasió que va tenir ens va fer el 0-1. Ens va costar reaccionar  i
crear ocasions però vam tenir-ne una de molt clara amb un penal
que hagués pogut canviar la dinàmica del partit, per donar-nos
confiança. A la represa, el partit va seguir igual . Nosaltres insistim
però amb poca claredat, el joc era bastant travat. En una acció
puntual se’n va Àngel i l’agafen. L’àrbitre dóna, en principi, llei de
l’avantatge, però els del Vendrell es queden parats. I fem gol. Lla-
vors es va xiular la falta. L’àrbitre, a més, no va ensenyar la groga
que era la segona. Acte seguit ens van marcar el 0-2, diuen que
en fora de joc. Marc va protestar i fou expulsat. Ja va ser compli-
cat, tot i intentar-ho. Ens manca, en general, confiança i segure-
tat”. Moha ha esta baixa a la Cava que ha reincorporat a Mario.
Gerard Fresquet és el segon entrenador i Òscar Pani el de porters.

Nova ensopegada de la Cava que
frena la reacció

0-2, AMB EL VENDRELL. PENAL FALLAT AMB EL 0-1

El Valls va salvar un punt en la seua visita al camp de l'Amposta, en temps afegit (1-1).
Un partit amb polèmica. L'Amposta, al primer temps, va cedir més la iniciativa al Valls que,
tot i tenir la pilota, no creava situacions de gol. L'Amposta, ben posat, en canvi, al con-
traatac, sí que va tenir-les. A falta de cinc minuts pel descans, una errada dels visitants va
aprofitar-la amb qualitat i sang freda el local Ivan per marcar l'1-0. A la represa, l'Ampos-
ta va jugar més amb la pilota i es va trobar més còmode. Els visitants van gaudir d'una op-
ció que va evitar Iniesta, però l'Amposta va perdonar el partit. L'àrbitre va xiular un penal
comès sobre Ivan. Es va precipitar perquè la pilota va acabar al fons de la xarxa. A més,
no va expulsar al defensa visitant. Pedro, porter vallenc, va aturar el penal i la rematada
posterior. En els darrers minuts, l'àrbitre va xiular penal a l'àrea ampostina per unes mans
involuntàries de Jonatan que semblava que seria expulsat (l’àrbitre va fer l’acció de trau-
re-li la segona groga. Però no va fer-ho. I Jonatan va sortir del camp). L'Amposta es que-
dava involuntàriament amb nou per la lesió d'Isaac i sense poder fer més canvis, si no el
feia el Valls. Passaven quatre minuts quan després de tres córners, el Valls va empatar. Un
punt que li dóna vida. La victòria de l'Amposta hagués pogut posar molta terra per mig
amb un rival directe.

El Valls salva un punt d’or al 94’
SEGONA CATALANA. L’AMPOSTA VA PERDONAR EL 2-0

El filial del Jesús i Maria va frenar la ratxa del Roquetenc i, a la vegada, va sumar la primera victòria de la
lliga. Partit complet dels locals que feia jornades que mereixien una victòria i aquesta ja va arribar. Tot i que
la primera ocasió del duel va ser per als visitants, per a Camarero, el Jesús i Maria va reaccionar i va impo-
sar-se amb el 2-0, gols de Johan i de Brayan. Però en temps afegit al primer temps, els visitants es posaven
dins del partit. Va ser un miratge. Als cinc minuts de la represa, una falta protestada pels roquetencs, la va
transformar el Neymar de l’Aube, Brayan, per l’escaire. Poc després, el propi Brayan (6 gols en dos partits
a casa) va establir el 4-1. Pau Monclús, del Camarles, va fitxar amb el J i Maria i alterna entre el filial i el pri-
mer equip. 

Brayan
lidera al J. i
Maria B

El Gandesa segueix progres-
sant, passades 10 jornades. Diu-
menge va guanyar el Segur per
2-1. Segons Rafel Navarro, el
seu tècnic, “a la primera meitat,
sense estar del tot bé, ens vam
avançar amb els gol de Gumiel i
el de Pere, de penal. Vam ser
efectius. Semblava que teníem el
partit encarrilat però poc des-
prés, el Segur ens va marcar el
gol. I vam passar, fins el descans,
una fase de desconcert en la que ells van tenir opcions per a
poder empatar”. A la represa, deia Navarro, “vam millorar i
vam tenir la pilota i el control del partit. Però llavors no vam
disposar de l’efectivitat del primer temps. I vam fallar nom-
broses ocasions, a més se’ns va anular un gol en una decisió
discutible. El Segur no va crear ocasions a la represa però vam
patir fins el final per no haver sentenciat. Malgrat això, vam
sumar una victòria treballada que ens permet seguir a la part
capdavantera de la taula”. A la imatge, Gumiel (Gandesa).

El Gandesa perdona i acaba patint
contra el Segur (2-1)

ELS DE RAFEL SÓN QUARTS

El Batea va sumar la segona victòria,
contra un rival directe, amb gols de Mi-
guel, un d’ells espectacular. El Roda va
fer l’1-2 i va pressionar però en aquesta
ocasió el Batea va aguantar. Segons el
seu tècnic, Jordi Roca, “el Roda em va
agradar i va tenir ocasions. Potser altres
dies mereixiem més i hem perdut i diumenge l’empat ha-
gués estat just. Victòria important i bona feina de l’equip i
bons gols de Miguel Reverté que va estar letal”. Gustavo
Soriano, exAmposta (a la imatge), va debutar amb el Batea. 

El Batea suma tres punts d’or
amb gols de Miguel, a Roda

DEBUT DE GUSTAVO SORIANO

TERCERA CATALANA. EL NEYMAR DE L’AUBE VA FER TRES GOLS, CONTRA EL ROQUETENC (4-1)

El Camarles va remuntar un 0-2 contra el Reddis i va salvar un punt (2-2). Tot i fer un gran partit, se-
gueix sense guanyar a casa. Segons Xavi Cid, el tècnic, “vam començar els dos equips amb molta intensi-
tat, ells amb més posessió i nosaltres pressionant i sortint a la contra. Penso que una confusió del línia va
propiciar un penal que, per a mi, no era i que fou el 0-1. Vam reaccionar i vam tenir diverses ocasions cla-
res. No obstant, una genialitat de Joel, des del centre del camp, va generar el 0-2, potser ajudat pel vent
però fou un gran gol. L’equip he de destacar que va seguir treballant i va tornar a crear opcions. El 0-2 al
descans era totalment injust”. A la represa, segons Cid, “arran d’un penal rigorós, Teixidó va marcar l’1-2.
Abans n’havien hagut dos que no es van xiular, un es va traure fora. Va venir la suspensió que va ser per
incidències fora del camp. El partit va seguir i vam continuar ben posats, sense acusar l’aturada. Vam do-
minar i pressionar fent Cristian l’empat i tenint opcions com una de Marcos que hagués pogut ser el 3-2,
una victòria que mereixiem. Ells, també al final, en van gaudir d’una amb una rematada al pal de Blasi. Es-
tic orgullós de l’equip, mai va baixar els braços”. Les incidències van venir al penal. El porter visitant, abans,
va intentar descentrar a Teixidó, fent-li alguns comentaris. En transformar-lo, Teixidó va respondre al por-
ter visitant. I l‘àrbitre, amb criteri desigual, el va expulsar. Quan Teixidó marxava, un sector d’aficionats, del
Reddis, van increpar-lo. Aficionats de Camarles van demanar que no insultessin i es va originar l’enfronta-
ment entre uns i altres. Nervis. Suspensió per uns minuts. Els ànims es van calmar i després es va seguir. 

El Camarles remunta un 0-2
INCIDENTS AL MINUT 55, AMB SUSPENSIÓ MOMENTÀNIA DEL PARTIT
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La rebel.lió dels sis cuers
Porto 4 setmanes anunciant-la gran feina de Bartolo amb l’Aldeana. I aquí té el premi: ja és lider i en solitari, invicte en camp contrari i a casa quatre victòries i només una
derrota i marcant en totes les jornades. Juntament amb l’Aldeana, els equips sorpresa eren Olímpic, Sant Jaume, Pinell (amb moltes baixes) van punxar aquesta setmana. La
Sénia, des que va perdre 6-4 a Roquetes, ha espavilat i ja porta tres victòries consecutives: Catalònia segueix invicte al seu camp però va patir aquesta setmana per guanyar a
un Sant Jaume combatiu i que va protestar un penal. El R-Bítem va a per totes. En dues setmanes, dos fitxatges. Àlex Accensi i ara Dani Porcar (S. Bàrbara i Batea). L’Ampolla
segueix en la seva crisi: últimes 4 jornades només una victòria i l’Alcanar segueix imbatut en camp contrari. Bona feina d’Edu Aguilar com a home pont, de transició. La lliga
s'iguala, dels darrers sis classificats ni un va perdre. El Godall va traure un punt d’or al Perelló i l’Ametlla va guanyar el seu primer partit. El seu mister Marc Vilabrú ja respi-
ra. El J i Maria va donar un repàs al Roquetenc, amb tres gols de Bryan, que porta dos hat trics seguits a casa. A més, juga amb el primer equip. L'equip de Capera ha sumat
5 punts de 9. Vilalba i Flix van empatar. 10 jornades i han hagut cinc líders diferents: Catalònia, la Sénia, Alcanar, l’Ampolla i ara, per primera vegada, l’Aldeana en solitari.

1A CATALANA - La Rapitenca va perdre el seu tercer partit aquesta temporada. Va fer el més difícil, després de perdre 2-0, igualar el partit i al final va caure en els últims
minuts. Destacar el sisè gol de Sergi José i el seu gran moment. Que injust és el futbol,   al Jesús i Maria li van empatar en el 90, després de remuntar el 0-1. Un 10 a tots els
jugadors abans que res els del filial. Ho estan donant tot en sessions doblades. Igualtat total en aquesta categoria: dels 8 primers classificats, només guanyà el Vista Alegre.

L’opinió de Joaquin Celma

La Sénia va haver de remuntar contra el Santa Bàrbara (2-1). Segons Juanjo Serrano, tècnic de la
Sénia, “vam fer un dels millors partits de la temporada, tot i que aviat, el Santa, en una contra, va
marcar el 0-1. Però vam recccionar, jugant bé i vam crear ocasions per a empatar. Al minut 43, en
un moment clau, vam aconseguir-ho amb una centrada de Pol i rematada de Gerard. Aviat, a la
represa, Joan Zaragoza va marcar el 2-1. El S. Bàrbara es va obrir i va deixar espais i nosaltres vam
aprofitar-ho per crear més ocasions, fallant un penal. En no fer el tercer gol, vam patir fins el final
perquè el Santa Bàrbara, amb bons jugadors, té recursos i va buscar l’empat. Penso que vam
merèixer la victòria”. Robert Cantó, tècnic del Santa, comentava que “la Sénia és un molt bon
equip, que juga molt bé a futbol, amb un ritme superior. Malgrat això, Marc va fer el 0-1 i vam
tenir alguna arribada més, tot i que ells també van crear opcions, empatant arran d’una falta late-
ral. A la represa, Sergi Otero té una ocasió clara i després ens marquen el 2-1. Ells, amb més es-
pais, van poder sentenciar, fallant un penal, però nosaltres vam intentar-ho gaudint d’una situació
per empatar al final. Destacar a la Sénia, un equipàs, amb ritme, intensitat i qualitat”.

La Sénia remunta en el derbi contra el S. Bàrbara

TERCERA CATALANA. TERCERA VICTÒRIA SEGUIDA (2-1)

Vilalba i Flix van empatar sense gols. Un resul-
tat que no permet a cap dels dos enlairar-se a la
taula. El Vilalba segueix fent gestions per trobar
entrenador. Per al tècnic visitant, Oleguer, “par-
tit travat i també marcat pel vent, dominat pel
Flix, amb moltes arribades; però no vam saber
concretar les ocasions. També he dir que el Vilal-
ba va crear-ne dues de molt clares per marcar. O
sigui, que, tot i que penso que vam tenir el partit
controlat i mereixiem guanyar, haguéssim pogut
perdre. Ara afrontem tres partits seguits a casa,
claus per a poder fer un salt a la taula i accedir a
la zona mitjana alta”. 

Vilalba i Flix empaten

0-0

El R. Bítem, amb gol d’Edgar, va vèncer a Pinell
(0-1). Els locals van acabar molestos per conside-
rar que el gol fou en fora de joc. Va haver tensió
i protestes. Segons Robert, tècnic del Pinell, “fou
un partit igualat, marcat pel vent, i amb poques
ocasions. Així també va ser la segona meitat. A
falta de deu minuts, en clar fora de joc, el R. Bí-
tem va fer el 0-1. Penso que no fou just, en una
jornada en què entre lesions i sancions tenim qua-
tre baixes i només érem 12 disponibles”. Parra,
del R. Bítem, deia que “partit amb molt de vent i
en què vam treballar molt. Potser el més just era
l’empat”. Dani Porcar (Batea) fitxa amb el Bítem.

Triomf i polèmica

PINELL-R BÍTEM (0-1)

El Perelló no reacciona. La dinàmica va portar a Narcís a presen-
tar la dimissió: “ho faig pel bé de l’equip. Penso que falta un can-
vi i no podem donar baixes i fitxar més jugadors. Ja després del par-
tit anterior ho vaig parlar amb el president i la decisió estava presa,
independentment del resultat de diumenge. Contra el Godall, ens
va passar com en altres jornades, les errades ens penalitzen rebent
gols i, a més, fallem ocasions molt clares. Assumeixo la responsabi-
litat. La dinàmica ha de canviar i crec que així serà”. Molinos torna
a entrenar l’equip. Per la seua part, Joan Subirats, del Godall, co-
mentava que “Richi va fer el 0-1 i vam trobar-nos còmodes fins el
minut 65 quan Cuenca va empatar. Vam haver de treballar molt i
vam saber fer-ho, notant ja una millora en l’equip”. 

Narcís dimiteix com a tècnic

MOLINOS, NOU MISTER DEL PERELLÓ

Marc Vilabrú, tècnic de la Cala, destacava “la primera victòria, tan
ansiada i que mereixiem abans. Vam fer un bon treball, gaudint d’o-
casions i neutralitzant al rival en moltes fases. Ens va costar però
vam aconseguir-la. L’equip és jove però es va fent i té molt marge
de millora. Agrair el seu esforç, creure que pot, i també a l’afició pel
suport”. Paco Muñoz, de l’Olímpic, deia que “partit marcat pel vent
que va dificultar el joc dels dos. L’Ametlla va sortir motivada i es va
adaptar millor al partit, jugant força bé, en les dues parts, amb bon
criteri i nosaltres, sobre tot al primer temps, no vam estar còmodes
ni ordenats. A la represa, amb deu, vam empatar però l’Ametlla va
marcar el 2-1 en una jugada en que hi havia fora de joc dos juga-
dors que intervenien. Malgrat això, pel partit, l’Ametlla va merèixer
guanyar i els felicito perquè, en general, van jugar millor”.  

Primer triomf calero

CONTRA L’OLIMPIC (2-1)

L’Alcanar, després de cinc jornades, va tornar a guanyar. Va fer-
ho diumenge a Corbera (0-1). Un gol matiner d’Obi va valdre el
triomf. L’àrbitre va anul.lar un gol a De la Torre que els visitants
van considerar que podia ser legal, durant el primer temps. 
Els canareus, dirigits a la banqueta per Edu Aguilar, van haver

de sofrir a la represa quan el Corbera va pressionar molt amunt i
va obligar al conjunt del Montsià a defensar-se molt enrera. Els ca-
nareus van acabar el partit amb nou per les expulsions de Domin-
go i Trinquet. I per això van patir més encara, valorant un triomf
balsàmic davant d’un Corbera que no va tenir claredat en els da-
rrers metres per a concretar les seues possibilitats. Diumenge, a
Corbera, va estar José Fernando Mora (Torredembarra), que ja va
entrenar a l’Alcanar anys enrera, i que serà el nou entrenador. A
Corbera es va confirmar. 

José F. Mora, nou mister canareu

TRIOMF A CORBERA PER 0-1, GOL D’OBI

Nando Garcia, tècnic del Catalònia, deia que “vam te-
nir una ocasió inicial, de Prades, però el Sant Jaume va
reaccionar i ens va pressionar molt, marcant el 0-1. Vam
haver de remuntar amb gol de Prades, arran d’acció
d’estratègia i d’Asin, amb una rematada de cap a centra-
da de Martí. A la segona meitat, el Sant Jaume, un equip
treballador, que no donava cap pilota per perduda, ens
va posar dins del camp nostre. Em va agradar molt i és
que nosaltres, tot i tenir opcions de contraatac, vam ha-
ver de treballar també molt per mantenir l’avantatge.
Victòria molt valuosa contra un gran rival que ens va do-
nar molta feina”. Anton Flores, del S. Jaume, explicava
que “vam entrar ràpid al partit i vam dominar jugant per
bandes amb Juanjo i Marc Casanova que, aviat, va fer el
0-1. Però, com altres dies, no administrem l’avantatge i
poc després ens van empatar. Vam seguir i, tot i rebre el
2-1, en un moment clau (44’), a la represa vam pressio-
nar molt i els vam tancar al seu camp. Vam tenir alguna
opció amb un clamorós penal que no fou xiulat. Content
i orgullós de l’equip i penso que mereixiem com a mínim
un punt”.

El Sant Jaume fa sofrir el Cata

ELS VISITANTS RECLAMEN UN PENAL (2-1)

El Móra la Nova, en el partit de la jorna-
da, va vèncer el Catalònia (3-2). Segons Li-
zaso, tècnic moranovenc, “a la primera
meitat nosaltres no vam jugar bé i va ser
perquè ells van estar millor, amb més op-
cions. A la represa, vam canviar el sistema i,
tot i rebre el 0-2, l’equip va estar molt po-
sat. Destacar el treball dels jugadors i el ter-
cer gol de Lucas, gran gol. I també a l’afició,
la seua empenta fou clau a la segona part”.
Jordi Llobet, del Catalònia, comentava que
“vam estar a punt de donar la sorpresa. Pri-
mera meitat 0-1 i ben posats. A la represa,
aviat, 0-2. Va haver-hi molta pressió a l’àr-
bitre i també protestes locals, que ja van
existir al descans. Una falta que no era fou
l’1-2. Ells van atacar més i nosaltres vam fer
un pas enrera. Ens van empatar i, posterior-
ment, amb un gran tret, ens van fer el 3-2.
Una llàstima. D’altra banda, crec que van

haver-hi massa protestes locals i massa ner-
vis i pressió a l’àrbitre mentre van anar per-
dent”.
L’Arnes va veure tencada la seua ratxa de

victòries al camp d’un Benissanet, que ho
ha guanyat tot a casa i que va rebre el pri-
mer gol com a local (2-1). Moreno va
avançar l’Arnes, després que els locals recla-
messin un penal. Roldan, amb una falta per
possible cessió al porter, va empatar. A la
represa, l’Arnes, que presentava nombroses
baixes, va fer treballar al porter Gallego, a
més de fer diversos pals. De l’1-2 es va pas-
sar al gol de Silva que va valdre un triomf
per a un Benissanet inexpugbale a casa. 
El Deltebre és tercer i segueix progressant

una vegada va golejar al Batea B per 2-5.
Mateix resultat que va obtenir l’Amposta a
Alcanar. Els ampostins, amb un partit
menys, són quarts. Segons el seu tècnic,

Cristian, “a la primera meitat ja vam tenir
ocasions per arribar al descans amb un mar-
cador més ampli. A la represa, una vegada
vam fer l’1-3, vam decidir”. L’Ebre Escola va
guanyar el Bot (3-1). Segons el seu tècnic,
Eulogio, “a la primera meitat, a favor de
vent, tot i no agafar el domini del joc, vam
tenir més ocasions i més clares. De penal,
poc abans del descans, vam fer l’1-0. A la
represa, vent en contra, vam jugar millor
però arran d’una falta directa, el Bot va em-
patar. Vam seguir i vam fer el 2-1 i, acte se-
guit, ens vam quedar amb deu. Però, mal-
grat tot, vam marcar el 3-1. Victòria justa i
correcta davant d’un Bot que va ser un rival
molt incòmode”. 
El Tivenys, amb gol de falta de Sergi, va

donar la sorpresa al camp d’un Ginestar que
va lamentar la manca d’encert (0-1). (més
informació a la plana 18)

El líder Móra la Nova remunta contra el Catalònia B (3-2)

QUARTA CATALANA. PERDIA 0-2
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Molt bon partit de les
noies de Mateu Castellà a
Mislata, que des dels primers
minuts van sortir concentra-
des en defensa, i en el que
les grans intervencions, una
semana més, de Marta Gál-
vez, i les sortides al contratac
van fer que poc a poc aga-
fessen avantatge, acabant la
primera part amb una dife-
rencia de 7 gols (10 a 17).
La segona part va co-

mençar més igualada, però tot l'equip va continuar ben posat i el gran encert en atac d'Al-
ba Simón (8 gols), Joana Rieres (8) i Judit Tortajada (7) van fer ampliar la diferència fins al
23 a 34 final.
Primera victoria fora. Demà desplaçament a Sabadell contra l'O.A.R. GRACIA. Informar

que Gemma Gálvez ha estat convocada per la FCH per al próxim entrenament del 13 de no-
vembre a Sabadell de cara a la preparació per als próxims Campionats d'Espanya.

Triomf amb autoritat a Mislata
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA.  (23-34)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (84-72)

Dia de festa

Aquest cap de setmana el
CB Cantaires Tortosa va pre-
sentar els seus 15 equips i
205 jugadors en una gran
festa. Aquesta presentació va
comptar amb la presència de
Joan Creus com a padrí de
l'acte. A la presentació da-
vant la seva afició, l’equip tor-
tosí rebia al sempre perillós lí-
der, el C. B Salou, que en
partits anteriors sempre havia
mostrat la seva jerarquia i
qualitat tant com a equip

com en individualitats. Però
Les Vinyes del Convent, co-
neixent el seu propi potencial,
va fer gala de la seva millor
versió pel que fa a concentra-
ció, comunicació i intensitat
defensiva. Ratllant un partit
rodó, amb poques pèrdues i
un percentatge alt de tirs lliu-
res, on la figura seria l’equip
en sí, per tot el que brindava
per a endur-se la victòria. Tot
i això, cal destacar un jugador
de 19 anys que obtenia 39

punts de valoració, Sergi
Domènech, convertint-se en
el millor jugador del partit, i
possiblement de la jornada.
Els períodes de l’encontre

serien de: 17/16 - 30/21 -
20/21 - 17/14 per a un resul-
tat final de 84-72.
Després de 2 derrotes con-

secutives per pocs punts, 4 i 1
punts respectivament, el con-
junt roig trencava la mala rat-
xa. La propera jornada visi-
tarà el Basquet Sant Boi.

MILLA URBANA DE TORTOSA

HC PERELLÓ. VICTÒRIA A ASCÓ

4A CATALANA

La Milla Urbana de Tortosa, que dissabte passat complia el seu
divuitè aniversari, va reunir 308 participants, una de les xifres
més altes dels darrers anys. La prova, organitzada  pel Consell
Esportiu del Baix Ebre, Tortosa Esport i el Club Atletisme Terres de
l’Ebre es va desenvolupar pel circuit instal.lat a  l’Avinguda de la
Generalitat davant del Parc. Diferents curses en funció de la cate-
goria, des dels 1.609 metres que cobrien absoluts, veterans,
juvenils, cadets i infantils, fins als 1.000 dels alevins, els 700 dels
benjamins, els 300 dels prebenjamins, i el 100 dels patufets. En
la categoria absoluta masculina, Youssef Abaghad (UEC Tortosa-
Team Firehawk) i Khadija Mendou (C.A. Ascó) s’imposaren. 

Exitosa participació

HANDBOL

Infantil Femení. C.E. Tortosa 32 (13)- OAR Gràcia Sabadell
7 (4). Sisena jornada del campionat i nova victòria de les
noies de Georgina i Fran. Infantil Masculí
C.E. Tortosa 27 (13)- H. Ègara Atlètic 17 (9). Els jugadors
de l’infantil van jugar amb superioritat durant tot el partit,
anant per davant en el marcador en tot moment i obtenint
una merescuda victòria. Cadet Femení: C.E. Tortosa 33
(16)- H. Gavà “Grana” 17 (9). Des del primer moment,
l’equip tortosí va portar la iniciativa al marcador, però fins
al minut 20, de forma molt ajustada (9-8), moment en que
Rosa va demanar temps mort i a partir de llavors l’equip va
experimentar una millora en defensa que va permetre la
recuperació de pilotes i sortides al contraatac, assolint un
parcial de (7-1). Cadet Masculí: C.E. Tortosa 25 (10) - H.
Cooperativa Sant Boi “B” 22 (8). Partit igualat entre els
dos equips en el que els tortosins sempre van anar per
davant en el marcador. Sènior Femení: Tarragona H.C. 16
(10)- C.E. Tortosa 25 (10). Aquest cap de setmana les tor-
tosines es desplaçaven a la pista del Tarragona HC per llui-
tar dos punts molt importants. Sènior Masculí “B”: C.E.
Tortosa “B” 28 (14) - C.H. Ascó 30 (14). Sènior Masculí
“A”: C.E. Tortosa 24 (9) - C.H. Sant Fost 29 (13). Nova
derrota dels ebrencs a casa. 

La remera olímpica Aina Cid Centelles, del Club Nàutic
Amposta,  va ser reconeguda amb el Premi Esports 2016,
dins la XXXII Gala de l'Esport Ampostí, que es va celebrar
el divendres 4 de novembre a l'auditori municipal. Cid,
que també va ser reconeguda amb el premi de Millor
esportista absolut femení d'esports individuals, va ser
escollida pels 9 esportistes que optaven al Premi Esports.
Entre els mèrits de Cid destaca el diploma olímpic que va
aconseguir als Jocs Olímpics de Río de Janeiro aquest
estiu passat. A la imatge, la mare d'Aina Cid recollint el
premi Esports de mans de l’alcalde Adam Tomàs. 
La Gala de l'Esport Ampostí, que comptava amb una vui-
tantena de nominats en una trentena de categories dife-
rents, va reconèixer la trajectòria d'esportistes i entitats
esportives del municipi en la temporada 2015-2016. En
el marc d'aquesta gala, el Club Futbol Amposta va rebre
la Medalla d'Honor de la Ciutat, pel centenari de la seua
creació l'any 2015; mentre que l'organització va decidir
també fer, entre altres, una menció especial al desapare-
gut Manel Ayxendri Masià.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

AINA CID, PREMI ESPORTS 2016

El sènior masculí de primera catalana, una jornada més aconsegueix la victòria, tot i patir
contra el Monjos. La victòria dels roquetencs va arribar al tie break on es van imposar
finalment per 3-2 amb parcials (26-28, 19-25, 25-19, 29-27 i 15-12). 
El sènior de segona, per tercer partit consecutiu, van guanyar al Cometa Bellvei per 3-
2 amb parcials (16-25, 25-19, 25-16, 21-25 i 15-12). Per altra banda, el sènior femení
va rebre al Volei Sant Esteve. 2-3 amb parcials (25-23, 25-27, 23-25, 25-16 i 9-15).
El cadet femení, va rebre al C.V.Montagut. 3-0 amb parcials (25-13, 25-20 i 25-15). El
cadet masculí, també va tenir un partit molt assequible contra els Monjos guanyant
també per 3-0 amb parcials (25-11, 25-16 i 25-14). Per últim, l'infantil femení, va acon-
seguir la seva primera victòria en aquesta temporada, davant del Torredembarra per 3-
1 amb parcials (25-15, 21-25, 25-17 i 26-24).

A la cinquena jornada de la primera fase d’handbol sènior fe-
mení Primera Catalana, grup C, l’HC Perelló va guanyar aquest
passat diumenge a casa de l'Ascó B per 18-24. Les perellonen-
ques van sortir activades des del primer moment i van portar un
bon avantatge durant tot el partit. Amb aquesta ja són cinc les
victòries consecutives que l'equip ebrenc porta a la seva lliga, la
qual cosa les situa al capdamunt de la classificació. 

5 de 5

El filial de l’Ascó, amb més efectius, va golejar un Masdenverge que es va avançar en el marcador però que va cedir davant d’un bon
Ascó que va recuperar el seu potencial (5-2). La Fatarella va guanyar el Camarles B (3-2). Segons Santi Forastero, del Camarles, “el por-
ter de la Fatarella va ser clau amb les seues intervencions. Nosaltres vam remuntar un 2-0 i vam empatar. Vam tenir més opcions però
ell va evitar-les. Al mint 90 ens van marcar el 3-2”. El tercer gol local va provocar el deliri de l’afició. Per acabar, el Xerta va vèncer el
cuer l’Ametlla per 1-0. I ja té 10 punts. Sisco Martí, tècnic del Xerta: “el partit va ser nostre però és cert que no vam saber tancar-lo.
Aleix Figueres, al segon pal, va marcar aviat. Vam tenir arribada però ens va faltar més encert en les ocasions. Vam poder fer quatre o
cinc gols. No vam marcar-los i, al final, l’Ametlla va tenir una ocasió clara per a empatar. Per tant, no vam decidir i al final vam patir i
una mica més i se’ns complica el partit”. 

Remuntada del filial de l’Ascó i victòria de la Fatarella

Aquest diumenge, s’ha disputat a Jesús la darrera
prova dels 5km i 10km del calendari del Circuit Running
Series 2016. Circuit totalment d’asfalt de 5km, 135 atle-
tes van prendre la sortida d’una prova que donava una
o dues voltes al circuit. ABSOLUT FEMENÍ: 1a Pilar Rus
I 2a Joana Gil . ABSOLUT MASCULÍ: 1r Youssef Abag-
had. Juanma Martínez i Andrea Drago han estat els
guanyadors de Running Series.

Running Series: darrera prova, a Jesús

Remuntada del sènior masculí

Gala de l’Esport Ampostí
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JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

Top Secret
*Part de guerra. Partits calents a Camarles on l'àrbitre no va estar a l'altura. Fora del
camp, a l’inici de la represa, va haver-hi una batussa entre aficionats. A Pinell no va
agradar l'arbitratge. Va demanar els Mossos en acabar. 
*Mal moment del futbol base del Tortosa, pel que fa els resultats a les Preferents, cadet
i infantil, 12 partits i només una victòria. I el juvenil a 1a divisió, tercer a 8 punts del
segon.
*Pluriocupació al Jesús i Maria. Els jugadors Bryan, Marc Masdeu, Albert Torres, Sergi
Curto, Sebas, Albert March, Ortiga, Agusti, Pau Monclús, Johan i Josep casanova van
jugar en el primer equip el diumenge i també van fer-ho el dissabte amb el filial. En 24
hores, dos partits i es trenquen l'ànima. Després es queixen les figures de 1a divisió per
jugar dos partits durant la setmana.
*Gustavo, un mite de l'Amposta i recent fitxatge del Batea, va estar a punt de fitxar pel
Jesús i Maria en les primeres jornades. La novetat en l'equip de Jordi Roca serà la rea-
parició, després de la seva lesió, d’Agus. Podria ser al derbi amb el Gandesa, el dia 15.

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: TORTOSA I DELTEBRE

Jugadors també destacats: Páez (Rapitenca), Nacho (Flix),
Roberto (Ulldecona), Rosales (Camarles), Brayan (J i Maria),
Eric Brull (Perelló), Roger (la Cava), Manu (Godall).

CRISTIAN (Gandesa)

IVAN (Amposta)

MIGUEL (Batea)

CLAUDIU (R. Bítem)

MICAEL (Ametlla)

TRINQUET (Alcanar)

SERGI (Catalònia)

XAVI ANELL (Tortosa)    

DIDAC RIUS (Aldeana)

GERARD (la Sénia)

ADRIÀ (J i Maria)

TÈCNICS EBRENCS  TERCERA I QUARTA CATALANA (1)

BARTOLO MECA

Ha entrenat al futbol base
Aldeana, Camarles juvenil, a
categoria Preferent, i amb l'a-
mateur on va estar cinc cam-
panyes. Aquesta temporada
debuta com a tècnic de
l'Aldeana. Com jugador va
jugar sempre a l’Aldeana i un
any a l’Ampolla. 

NANDO GARCÍA

Des de l'any
97 va estar
vinculat al fut-
bol base del
Tortosa. El
2003 debuta
com a míster i
està 6 tempo-
rades als plan-
ters del Tortosa. Després passa
a ser segon entrenador amb
Miguel Bes i 3 anys amb
Nando Crespo, a la Rapitenca i
Tortosa. Debuta enguany com
a míster al Catalònia Com a
jugador es va formar al Tortosa
i va jugar dues temporades a
Benifallet.

JUANJO SERRANO

Com a jugador va militar a
l’Ulldecona, la Sénia,
Amposta, Alcanar i Sant Rafel i
com a entrenador, futbol base
Uldecona (4 temporades), de
la Rapitenca, Vinaròs i en ama-
teur ulldecona i ara segon any
a la Sénia.

PARRA

Ha estat entrenador Rapitenca B,
cadet Amposta, Masdenverge,
juvenil Rapitenca Alcanar B,
S. Bàrbara i aquesta debuta
al Remolins-Bítem. Com a
jugador, futbol base
Rapitenca i 12 temporades al
S. Jaume.

DAVID BURGOS

Com a jugador, futbol base
Reddis, Espanyol, Nàstic, ama-
teur Reus i Reus, Mensajero,
Pobla, Morell, Valls, Marianao,
Cambrils, SP i SP i Camp Clar, i
com a míster: Cambrils, de
segon en el Reus B, Borges
Blanques i aquest any debuta
com míster de l’Ampolla.

JOSE F. MORA

Ha entrenat a Torredembarra,
Gandesa, Alcanar, Hospitalet,
Calafell, Camp Clar, la Canonja
i amb el Catllar a Preferent i 1a
catalana. Substitueix aquesta
setmana a Marc Bel com a tèc-
nic de l’Alcanar.

PACO MUÑOZ

Compleix la seva tercera tem-
porada com míster del primer
equip de l’Olimpic. A més, 15
temporades al futbol base del
Móra la Nova, al de l’Ascó
(també va ser coordinador) i a
la FCB Escola. Com a jugador
va estar 3 temporades a
l’Olimpic i 4 al futbol sala de
Móra la Nova.

ROBERT AVINYO

Com a entrenador: tàndem
amb Harry a Sant Jaume,
Amposta B, Campredó, Perelló
i juvenil Tortosa. Com a primer
tècnic: la Cava amateur, Vilalba
i ara al Pinell. Com a jugador:
Tortosa juvenil, Campredó,
Tivenys, Aldover i Remolins-
Bítem amateur.

DAVID POY

Com a jugador, al futbol base
del Tortosa, Ebre E,
Roquetenc, on es va lesionar.
Com a entrenador: futbol
base Roquetenc, Rapitenca,
FCB escola, i Martorell (2a
catalana). Segon a amposta i
ara debuta al 1r equip del
Roquetenc.

ANTON FLORES

De jugador, a Sant jaume i és
entrenador des de 1985, 32
anys d’activitat amb només
tres anys en atur. Ha estat al
futbol base del S. Jaume,
Amposta, Escola Delta, J. i
Maria. 1r equip del S. Jaume
set campanyes en 5 etapes i
Aldeana dues temporades.

ROBERT CANTÓ

Com a jugador, Dertusa,
Tortosa 1r equip (10 tempora-
des), Nàstic (2a B), la Cava,
Remolins-Bítem, Gandesa,
Vinaròs, la Cava i Benifallet. I
com a míster: futbol base
Tortosa, i primer equip de la
Cava, Horta, Deltebre (ascens
a 2a) i ara a S. Bàrbara.

JOEL MARTORELL

Com a jugador, futbol base
Tortosa i Olimpic. Amateur:
Corbera, Vilalba, Horta,
Alcampell, Juneda i Bot. Com
mister ha estat en el futbol base
del Gandesa i preparador físic
del primer equip. Aquest any
debuta en amateur al Corbera.
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MÉS EBRE RECOMANA
Melmelada de carabassa i taronja

INGREDIENTS:
• Mig quilo de carabassa.
• Tres taronges
• 400g de sucre
• 1 culleradeta de canyella

PREPARACIÓ:
• Una vegada tallades les taronges i la carabassa a
dauets afegir-hi el sucre, remenar-ho bé i posar-ho a foc

baixet una mitja hora ( remenant de tant en tant). Quan
vegeu que està bé ho paseu una mica per la batedora
fins que us agafi la consistència que us agradi i ja ho po-
deu posar als pots.

• Si ho voleu fer al microones: 10 minuts a màxima
potència, ho treieu i ho remeneu, 10 minuts més i ho
torneu a remenar, 10 minuts més i ho paseu per la ba-
tedora i ja ho podeu posar als pots. 

TRUCS I CONSELLS
*Per fer una melmelada casolana calen dos ingredients essencials: fruita i sucre. Els diabètics poden
substituir el sucre per fructosa i també es pot substituir l’endolcidor per xarop d'atzavara. A vegades
és necessari utilitzar pectina per certes fruites i un raig de llimona que serveix com a conservant,
evita l'oxidació i compensa la falta d'acidesa de certes fruites.
*La pectina és una fibra natural de les plantes, present a la pell de les fruites i que ajuda a gelificar
les melmelades casolanes, espessint-les. Moltes fruites tenen contingut suficient de pectina però
altres necessiten una aportació extra a l'hora d'elaborar confitures.
Fruites amb molta pectina: pomes silvestres, prunes, groselles, nabius, codonys, nespres, taronges,
llimones, gerds, albercocs...
Fruites baixes en pectina: maduixes, ruibarbre, baies del saüc, préssecs, pinya, cireres, peres i
figues ...
*El dia abans d'elaborar melmelades deixa macerar la fruita en el sucre perquè deixi anar tot el líquid
de manera que el sucre es dissolgui en el suc.
*Coure els pots i tapes en aigua de 10 a 15 minuts per aconseguir que estiguin ben esterilitzats. Un
cop esterilitzats és aconsellable treure'ls amb unes pinces i col·locar-los cap per avall sobre un drap
net.
*Una deliciosa melmelada es pot fer malbé si no aconseguim el punt just de cocció. El truc és fer la
prova de "Moisès": es posa una mica de melmelada en un plat fred i es passa el dit pel mig. Si el “Mar
Roig” es manté obert, està llesta.
*Omplir els pots amb la melmelada deixant un centímetre a la superfície. Tancar bé i coure'ls durant
15 minuts. Als pocs minuts de treure'ls, les tapes faran un petit so "pop" que indicarà que els flas-
cons s'han segellat correctament.
*Una melmelada ben elaborada pot arribar a conservar-se fins a un any. El pitjor enemic de la con-
serva és l'aire. Els pots s'han de tancar sempre hermèticament. Una bona solució és deixar els pots
cap per avall fins que es refredin. Així es farà el buit al seu interior i es conservaran millor.
*Elimina sempre la part blanca dels cítrics perquè la melmelada no resulti molt amarga.
*El pes de la fruita es calcula quan ja està pelada.
*Si afegeixes poc sucre la fruita fermentarà i si afegeixes més del compte la melmelada cristal·litzarà.
*Un bon truc és mantenir calents els pots assecant-se al forn a una temperatura prudent. D'aquesta
manera els pots no es trencaran al omplir-los amb la melmelada calenta. 
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Alerta: vent fort

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat, amb el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts, més nom-
brosos al final del dia a l'oest del territori. Tot i així, fins a mig matí hi haurà alguns estrats
baixos a punts al nord i est de la depressió Central, al Prepirineu i a l'extrem nord-est. A
més, a partir de migdia es formaran intervals de núvols baixos a punts del quadrant nord-
est, més nombrosos a partir del vespre. Independentment, al vessant nord del Pirineu
estarà cobert o molt ennuvolat al llarg del dia, mentre que a la resta de l'extrem nord de
la serralada estarà mig ennuvolat.
Precipitacions
S'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu, més continuades fins a migdia.
La cota de neu pujarà dels 1700 metres fins als 2000 al vespre. Al final del dia són proba-
bles alguns ruixats locals i febles al litoral i al prelitoral central. Acumularan quantitats min-
ses de precipitació, o poc abundants a cotes altes del vessant nord del Pirineu.
Temperatures
La temperatura serà similar, tant la mínima com la màxima. La mínima se situarà entre -
3 i 2 ºC al Pirineu, entre -1 i 4 ºC al Prepirineu i a la depressió central, tret del sud de Ponent
que, com al prelitoral sud i central, oscil·larà entre els 4 i 9 ºC. Al litoral i al prelitoral nord
es mourà entre 1 i 6 ºC, mentre que a la resta del litoral se situarà entre els 8 i 13 ºC. La
màxima se situarà entre 9 i 14 ºC al Pirineu, lleugerament més baixa al vessant nord, entre
12 i 17 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, i entre 15 i 20 ºC a la resta del territori.
Visibilitat
Visibilitat excel·lent arreu, si bé de matinada i fins a l'inici del matí hi haurà alguna boirina
o banc de boira local a punts del nord de la depressió Central i del Prepirineu.
Independentment, al vessant nord del Pirineu serà regular o dolenta.
Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat arreu, amb cops forts a la meitat sud
del litoral i del prelitoral, a Ponent i a l'Altiplà central. A més, al litoral sud hi haurà cops de
vent puntualment molt forts, sobretot fins a migdia. A més, al nord de la Costa Brava
bufarà mestral moderat amb cops forts fins a l'inici de la tarda; a partir de llavors s'esta-
blirà la tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de Begur, amb cops forts i pun-
tualment molt forts al nord del cap de Creus. Independentment, al nord del litoral central,
al sud de la Costa Brava i a l'interior de la meitat est el vent serà fluix i de direcció varia-
ble.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

20º
Mínima

14°
MATÍ

SOL

TARDA

SOL

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Avui gaudiràs de millores en l’àmbit professio-
nal, d’entrada potser no vegis molt clar, però
després t’adonaràs que serà quelcom molt
adient al teu caràcter i objectius.

Gaudiràs d’un bon dia amb algun amic, també és
possible que entre tu i alguna  amistat sorgeixi  l’a-
mor, és  a dir, que si no ets tu el que tindrà aquest
sentiment, serà  l’altre.

Taure
20/4 al 19/5

Avui una persona de gran saviesa obrirà  els
teus ulls i incrementarà la teva filosofia de
vida i la teva comprensió envers els senti-
ments i l’espiritualitat.

La Lluna està transitant pel teu signe rep uns
aspectes molt positius, per això estaràs  molt
sociable, diplomàtic i xerraire, i et  relacionaràs
amb persones de tota mena.

Bessons
20/5 al 21/6

Hi haurà algun problema amb uns diners  que
esperaves rebre avui, o bé avui  et diran que
de moment no rebràs uns diners amb els
quals comptaves en un futur  pròxim.

Pots rebre un increment econòmic. També
milloraran les relacions amb alguna  amiga,
germana o familiar del sexe femení, que és
possible que et  vinguin  a visitar.

Cranc
22/6 al 21/7

Milloren les relacions familiars sobretot amb
les dones de la teva família, amb les quals
gaudiràs d’una conversa agradable i molt
sentimental.

Avui és possible que algú et necessiti perquè
facis de cangur dels seus fills, així que cau-
ran uns diners extres. Gaudiràs de bones
idees per millorar les teves feines.

Lleó
22/7 al 22/8

Treballaràs amb molta energia, però als teus
superiors els pot molestar que vulguis  fer les
coses  a la teva  manera i que vagis a la teva.
Molèsties a les cames.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la teva parella o la persona amb la qual
convius t’acusarà que no saps  compartir i que
necessita més la teva ajuda, i és que última-
ment evites les responsabilitats.

Verge
23/8 al 21/9

Els problemes, que segurament tindran a
veure amb l’economia, et vindran de perso-
nes  amb les quals  convius  inclosa la pare-
lla o dels socis.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui pot ser el millor dia des de fa força
temps, estaràs molt sociable i encantador, i
la gent gaudirà de la teva conversa plena de
saviesa.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
Es ven primer pis, 
semi nou, a Amposta
(detràs estació autobusos)2
habitacions, menjador, bany
i traster. c/ Sebastià Joan
Arbó. 645888266

PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany. Tel:
670516520

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per

Francisca

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES, 

EDIFICI MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 
MAISOL

T’ajudem a trobar
La teva parella Ideal.

Serietat i honestedat.
Les Noies 

fins a 35 anys 
L’hi trobem parella

G R A T I S
695410052

www.maisol.com

ES TRASPASSA NEGOCI
SANT CARLES
DE LA RÀPITA

Oportunitat de negoci en
ple rendiment del sector

del Electrodomèstics
i Electrònica de consum

a Sant Carles 
de la Ràpita. 

Interessats contactar
via correu electrònic a

comecs@comecsonline.com

SE PRECISA  
para empresa
en Amposta
teleoperadoras
con experiencia
sueldo fijo más
comisiones 

642811128

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de
Tortosa

(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

SE PRECISA  

para importante
empresa en

Amposta 
comercial con

experiencia llamar 

642 811 128

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

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

659 728 249

ES PRECISA
PERRUQUERA
en experiència
zona Roquetes

645888266

SE VENDE 
FINCA RÚSTICA  
En la Partida Caramella
(Els Ports-Roquetes).
Excelentes vistas.

Superficie de 11 jorna-
les del país. Con casita
de aperos de 20 m2
para reformar. Con

agua de la caramella. 

977 511 221  

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
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Isabel Carrasco

PREMIS

Cada any el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació atorga els Guardons
de la pesca catalana. Aquest any
la XXVIII edició ha tingut lloc al
Museu de la Mar de l'Ebre, a Sant
Carles de la Ràpita. L'acte de lliu-
rament dels Guardons de la Pesca
Catalana ha estat presidit pel
vicepresident i conseller
d'Economia i Hisenda, Oriol
Junqueras, i la consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Meritxell Serret.
El Sr. Josep Caparrós, alcalde de
Sant Carles de la Ràpita ens farà
una valoració d'aquesta XXVIII
edició.

Més Ebre: Aquest any s'ha pre-
miat el paper passat, present i
futur de la dona en el sector pes-
quer català.
JC: Sí, crec que ha estat un encert
de la Direcció General de Pesca
reconèixer enguany la gran tasca
que les dones han fet i fan en el
sector pesquer directament o indi-
rectament. Malauradament, la
societat no ha considerat, i encara
costa que tingui en compte, la
ingent feina que les dones fan per
tirar endavant les seves famílies i,
en conseqüència, els nostres
pobles i ciutats, tant des de la ves-
sant professional com des de la
vessant personal. Per tant, donar-
los aquest reconeixement és reva-
loritzar la importància vital de la
dona en la nostra societat.

ME: Tres dones premiades amb la
Medalla de la Pesca Catalana. La
Carmeta Barberà Margalef, de

Roses, la Isabel Comí Buil
d'Arenys de Mar i la Maribel Cera
Chillida de Sant Carles de la
Ràpita.
JC: Evidentment, com a rapitenc,
és un orgull haver acollit al nostre
poble pel lliurament dels
Guardons i ho és més encara que
hagi estat una de les premiades de
la Ràpita. Maribel és una pesca-
dora en actiu, segurament de les
poques de tot el país que cada dia
demostra, amb el seu esforç,
tenacitat i treball, l'estima que té
per aquesta professió, per la mar i
pel nostre poble. La senyora
Barberà és una xarxaire professio-
nal que ha dedicat tota la seva
vida a ajudar a la seua família pes-
cadora i ara s'ha convertit ja en un
patrimoni, ja que transmet el seu
saber a les noves generacions i
difon aquest art imprescindible
per al desenvolupament de la
pesca. I en el cas de la Sra. Comí
és el nucli central d'una família

pescadora i armadora del port
d'Arenys. Com deia abans, són
excel·lents exemples de la gran
tasca que les dones també fan en
el sector pesquer.

ME: Altres premiats Miquel Martí
Llambrich, director del Museu de
la Pesca des de 1991 i de la
Fundació Privada
Promediterrània, Repsol i el pro-
grama MeteoMauri de Catalunya
Ràdio.
JC: El valor d'aquests guardons
també rau en l'ampli ventall dels
premiats perquè el professor
Martí és una eminència en l'estu-
di, la conservació i la difusió del
patrimoni marítim; el programa
MeteoMauri permet difondre al
gran públic què és el món del mar
i, l'empresa Repsol, que desenvo-
lupa la seva activitat als ports
comparteix aquest medi i espai
amb les mateixes confraries i
col·laboren activament en projec-

tes i actuacions conjuntes.

ME: La pesca, un ofici dur i peri-
llós. De fet sembla que és el sec-
tor productiu amb l'índex de
sinistralitat més alt de la UE.
JC: Certament és un ofici amb les
perillositats pròpies de medi natu-
ral impredictible en què es desen-

volupa i, també és un treball molt
físic. A més a més, afegiria que és
molt tradicional, moltes vegades
ha passat de pares a fills o entre
familiars de famílies pescadores de
tota la vida. Però, la modernitza-
ció de les barques i les eines que
utilitzen avui en dia, juntament
amb la professionalització del per-
sonal, crec que reverteix aquesta
situació.

ME: L'actual formació dels joves
pescadors.
JC: Com deia, crec que la profes-
sionalització dels joves pescadors
va en augment i recordo que
tenim l'avantatge de comptar a
l'Ametlla de Mar amb l'Escola de
Capacitació Nàuticopesquera de
Catalunya, la qual cosa fa que es
converteixi en un ofici atractiu per
al nostre jovent. Tenim la possibi-
litat d'oferir als nostres joves for-
mar-se i treballar a casa, al poble,
un valor que hem de saber aprofi-
tar i valorar, ja que, malaurada-
ment, en altres oficis és més com-
plicat; cal anar a estudiar fora i, a
vegades, el potencial humà i pro-
fessional dels nostres pobles es
queda a altres ciutats. 

XXVIII edició 
dels Guardons de la Pesca Catalana 

i la Nit de la Pesca
ACTUALITAT


