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Les imatges de la policia carregant contra ebrencs que es disposaven aquest diumenge a anar a votar en el referèndum sobre la independèn-
cia suspès pel Tribunal Constitucional han fet la volta al món. Imatges i moments lamentables els que es van viure a la Ràpita i a Roquetes.
No obstant, el poble català està ara més unit i dimarts es va comprovar en l’Aturada de País. Un dia amb mostres de pau, solidaritat,
democràcia i en contra de la violència. Les Terres de l’Ebre, indignades, es van defensar de l’assetjament policial injustificat. Els crits més sen-
tits diumenge foren els de “Llibertat, llibertat!”, “Votarem, votarem!” i “Vergonyós, vergonyós!” pel que va succeir. P3-7
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Se’m fa difícil escriure sobre el diumenge, però vull fer-ho,
necessito fer-ho. L’1 d’Octubre quedarà marcat per sempre
a les nostres memòries. Un dia en què vam veure el millor i el pitjor de la
humanitat. 
Davant les amenaces del govern espanyol, milers de tortosins i ebrencs vam
aixecar-nos ben d’hora per poder votar. A les portes de cadascun dels punts
de votació, ens concentràvem per defensar, un cop més, el dret a vot. Tinc 18
anys, no vaig viure el franquisme, ni pensava que mai hauria de sortir a defen-
sar el poder votar, però estic ben orgullós d’haver-ho fet i d’haver pogut votar
Sí a marxar d’aquest estat corrupte i repressiu.
El diumenge vam tenir por, molta por. Vam veure les imatges de l’entrada al
col·legi on havia de votar Puigdemont, vam veure les brutals agressions per
part de la Guàrdia Civil i Policia Nacional als nostres veïns de la Ràpita,
Roquetes... Teníem temor, temor que vinguessin els antidisturbis a provocar
disturbis, a agredir-nos, a fer mal als nostres avis, als nens, a tots en general.
Teníem temor que ens robessin les urnes i els vots, aquelles caixes de plàstic
amb el logotip de la Generalitat que tant ens havia costat que poguessin ser
allí, aquells papers que representen tant, que representen la voluntat d’un
poble. Diumenge vam veure el pitjor que un estat és capaç de fer: l’Estat
Espanyol va enviar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per apallissar els nos-
tres veïns, els van pegar, ens van fer mal, ens van intentar humiliar, ens van
intentar impedir votar, ens volien fer creure que la nostra opinió no importa.
Però no ho van aconseguir, van fracassar. El poble català té massa dignitat
perquè la puguin treure a cops de porra. Els únics que van perdre la dignitat i
la raó van ser aquells que van aixecar armes contra una societat que aixecava
les mans. Però el que és pitjor, aquesta repressió i aquesta violència l’hem
pagat nosaltres, milions d’euros que pagarem de la nostra butxaca. En aquests
diners es podria alimentar milers de persones que passen gana, acollir milers
de refugiats, investigar cures per moltes malalties, però el govern espanyol va
preferir malgastar aquests diners en agents que estant sent forces d’ocupació. 
Que vam viure i veure el pitjor d’un estat repressiu no hi ha dubte, però també
vam viure el millor que pot donar de sí un poble: mossos que, tot i portar uni-
forme, no podien amagar que són humans i van expressar els seus sentiments,
alguns d’ells plorant; bombers que van demostrar un cop més la seva valentia;
polítics que es posaven davant del poble per defensar-lo de les agressions que
van patir i que, amb les seves paraules, aconseguien guiar i tranquil·litzar els
ciutadans; aquells que, des d’un lloc més discret, van treballar incansablement
pel Referèndum i, finalment, totes les persones que van estar a les meses, els
voluntaris, els apoderats i tots els que van estar defensant els col·legis, la nos-
tra dignitat i el nostre dret a vot. Gent que de les 5 del matí a les 9 de la nit,
van defensar els nostres drets, la nostra dignitat i la nostra democràcia.
Gràcies, moltes gràcies a tots!

Òscar Ologaray Arasa

El millor i el pitjor de l’1 d’Octubre
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Editorial

Una pataca calenta per a la Unió Europea

Fins fa poc, Brussel·les va donar suport a Madrid. Però sembla que el to ha canviat després del referèndum, però sobretot, després de la violència
del passat diumenge 1 d'octubre. La Comissió Europea va acabar sortint del seu silenci, però, la resposta no era l'esperada. "És un problema
intern a Espanya, però la violència mai no pot ser un instrument en la política, hem d'anar al diàleg", van argumentar. Possiblement som un
perill, ja que quedaria un darrer fons, i és que la independència de Catalunya podria despertar els desitjos d'Escòcia, de Flandes, de Llombardia... 

L'únic testimoni que tenia la fiscalia contra el jove Andreu
Curto per acusar-lo de danys, desordres públics i coaccions
durant la vaga general del març del 2012 ha dubtat de la seva
autoria aquest dijous durant el judici que s'ha fet a Barcelona.
Curto, d'origen tortosí però veí de Sants, s'enfronta a una
pena demanada de quatre anys de presó i 10.200 euros de
multa i indemnització, però ha negat els fets. El responsable
de l'hotel ha identificat l'acusat com un dels qui liderava un
piquet, però no ha pogut assegurar totalment que fos ell
mateix qui fes destrosses a la porta de l'hotel o l'amenacés.
Curto va ser arrestat dos mesos després de la vaga i va passar
22 dies en presó preventiva. 
Segons l’ACN, això va generar una campanya de solidaritat
que ha comptat amb l'adhesió de particulars, entitats i polí-
tics, com l'Ajuntament de Tortosa, que va aprovar una moció
en defensa seva. Amb el lema 'Ni quatre anys ni un dia! Presó
per defensar els drets de tothom? Andreu, absolució', diver-
ses persones s'han concentrat aquest dijous al matí davant de
la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Un testimoni clau dubta en el judici
contra el vaguista acusat de coaccions

JUDICI A ANDREU CURTO, AHIR DIJOUS

A les Terres de l'Ebre la
campanya forestal estival
s'ha tancat amb satisfac-
ció però amb una crida a
mantenir la prudència ja
que el risc d'incendi conti-
nua sent molt alt fins que
no arribin els primers epi-
sodis de pluja abundant al
territori. El nombre
d'hectàrees cremades ha
estat molt baix durant
l'estiu i s'han concentrat
sobretot a la comarca del
Baix Ebre. L'actuació
d'una incendiària a
l'Ametlla de Mar, ja detinguda, i altres incendis petits que
encara s'estan investigant, han estat la causa que el nombre
de focs de l'estiu ebrenc sigui el més alt dels darrers 10 anys.
En canvi, en 35 incendis han cremat 121 hectàrees, 109 de
les quals concentrades en l'incendi de Tivenys, que va ser el
segon més important al país aquest estiu. Miquel Àngel
Garcia, cap dels Agents Rurals a les Terres de l'Ebre, ha des-
tacat els resultats de la campanya d'incendis d'aquest estiu
com a positius, tenint en compte les condicions inicials que
eren nefastes, després d'una primavera molt seca i un mes de
maig sense pluja. El risc d'incendi a l'inici de la campanya era
molt preocupant, I durant els mesos de juliol i agost va empit-
jorar, arribant al setembre als nivells màxims de sequera.

Balanç de la Campanya Forestal 2017 

AHIR DIJOUS

Ens hem de preguntar si cal que fem un examen de consciència ja sabent que la
diversitat de la societat té els seus conceptes ideològics de diversitat de conscièn-
cies. ¿I a tu et pregunto? Tot poderós! Són els ideals, els nostres dirigents i els
nostres guies, per dirigir un món millor, sense necessitats i una justícia implacable
i justa per a cada un de nosaltres que és la societat. Perdona, he participat! Em
pots acollir on mereixo. La reflexió i el sentit comú és el bressol de la nostra vida.

Calixto Santos Falcó. Deltebre

Què és la democràcia?
És possible viure sense enfrontaments?

OPINIÓ
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Josep Caparrós: «el seu objectiu no era evitar la
votació, sinó, matxucar al poble de la Ràpita»

Paco Gas: “tot el que va succeir diumenge, ens reforça i ens encoratja per seguir en la nostra lluita”

El ple del Constitucional ha acordat per unanimitat suspendre cautelarment l’acord de la Mesa del
Parlament per a la celebració d’un ple on ha de comparèixer el president  Puigdemont, per explicar com
s’aplicarà el resultat del referèndum de l’1-O. Segons l’ACN, ho fa atenent al recurs d’empara presentat
pel PSC, que alerta els magistrats que durant el ple “es pretén procedir a la declaració formal d’inde-
pendència” i que la convocatòria del ple suposa “ignorar expressament la suspensió acordada” de les
lleis del referèndum i de transitorietat. En previsió que el ple se celebri igualment, el TC declara “radi-
calment nul i sense valor ni cap efecte qualsevol acte, resolució, acord o via de fer que contravingui la
suspensió acordada”. A més, acorda notificar personalment la suspensió a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i als membres de la Mesa, i els adverteix de les “eventuals responsabilitats, inclosa la
penal” en què poden incórrer si no atenen la suspensió. Forcadell ha denunciat la decisió del Tribunal
Constitucional (TC) de suspendre el ple previst pel proper dilluns, un “fet insòlit i d’extrema gravetat
en un Parlament democràtic”. Forcadell ha remarcat que no obrirà la “porta a la censura” i que conti-
nuarà treballant perquè al Parlament “s’hi pugui parlar absolutament de tot”.

El Tribunal Constitucional suspèn la convocatòria 
del ple del Parlament del dilluns

L'Alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha criticat l'ac-
tuació dels cossos de seguretat de l'estat espanyol a la
població, el matí de l'1 d'octubre, quan es van des-
plaçar més de 120 efectius de la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional armats amb porres, pistoles de pilotes
de goma i gasos lacrimògens, van fer diverses càrre-
gues sobre la gent que esperava a votar en el referèn-
dum d'autodeterminació de Catalunya. Segons ebre-
digital.cat, Josep Caparrós ha explicat que va parlar
amb els responsables de la Guàrdia Civil per a posar-
los en coneixement que l'edifici que feia de col.legi
electoral, estava totalment desallotjat, i que, “tenien
les portes obertes per emportar-se les urnes, si així ho
volien. Després de parlar amb ells, encara van fer tres
càrregues més sobre la gent i això vol dir que no
tenien com a objectiu evitar la votació, sinó matxucar
al poble de la Ràpita, i això no ho oblidarem". Segons
l'alcalde republicà, "les agressions que vam rebre, en
la brutalitat i la mala fe de l'actuació per part de les
mal anomenades forces de seguretat, marcaran un
abans i un després en el sentiment del poble rapi-
tenc". 
Per la seua part, Paco Gas, alcalde de Roquetes, l’altre municipi
ebrenc més castigat per les càrregues policials, dimarts en la concen-
tració multitudinària en contra de la violència, feta davant del pavelló
poliesportiu, visiblement emocionat, lamentava tot el succeit. Però va
dir que “malgrat tot, tot plegat ens encoratja i ens reforça en la nostra

lluita”.  Paco fou aclamat, i els crits més sentits foren els de ‘Llibertat,
llibertat!’. L’alcalde de Tortosa també va ser-hi en un acte de germa-
nor que va derivar en una caminada fins l’Ajuntament de Tortosa.
Gairebé 10.000 persones van participar-hi. Per la tarde, es van viure
moments força emotius en noves i multitudinàries concentracions a
places de consistoris ebrencs (més informació a les planes 5-6-7).

Carme Forcadell afirma que no obrirà “la porta a la censura al Parlament”

A Roquetes es van viure moments de molta tensió arran de l'excessiva duresa de les forces de seguretat

Banc Sabadell ha decidit
traslladar la seva seu
social de Sant Cugat del
Vallès a Alacant, on té
presència després de la
compra, fa 6 anys, de la
CAM (Caixa d'Estalvis
del Mediterrani). Segons
ACN, el consell d'admi-
nistració de l'entitat pre-
sidida per Josep Oliu ha
donat llum verd al movi-
ment aquest dijous. La
decisió coincideix amb la
possibilitat que a
Catalunya s'aprovi una
declaració d'independèn-
cia en els propers dies, si
bé fonts del banc ho han
desvinculat. El canvi de
seu social implicarà que
el banc deixarà de tribu-
tar a Catalunya i que els
consells d'administració i
les juntes d'accionistes ja
no se celebraran aquí.
Però en cap cas es toca-
ran ni les oficines ni el
personal que l'entitat té a
Catalunya, segons han
garantit fonts de l'entitat. 
Banc Sabadell tenia fins
ara la seu social a Sant
Cugat, on hi ha els ser-
veis centrals de l'entitat.
Fonts del sector han
explicat que aquestes ofi-
cines quedarien intactes,
així com el projecte per
ampliar-les. Amb el canvi
de seu, l'entitat deixarà
de tributar a Catalunya.

DEIXARÀ DE
TRIBUTAR A
CATALUNYA

Banc Sabadell
aprova el

trasllat de la
seva seu social

a Alacant

Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

ebredigital.cat
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Ahir dijous s'ha presen-
tat la I Fira del Disc a
Amposta, a la roda de
premsa hi han estat pre-
sents l'Alcalde
d'Amposta, Adam
Tomàs, la regidora de
Turisme i Fires, Joana
Estévez i alguns dels
membres de l'organitza-
ció, com Jaume Vidal i
Pep Cavallé.
La Fira del Disc es realit-
zarà aquest diumenge 8
d'octubre de les 10 h i
fins a les 22 h, a
l'Oficina de Turisme
d'Amposta, «un espai
diàfan exterior on
podrem trobar parades
de discos, samarretes de
grups, llibres, però
també cerveses artesa-
nes i una Food-Truck»,
ha comentat l'alcalde,
Adam Tomàs. El mateix
Adam Toma ̀s ha afegit
«volem oferir aquell
tipus d'oferta d'oci que
normalment no podem
trobar a un lloc com
Amposta, i que molta
gent ha de buscar a les
grans ciutats».

I Fira del
Disc, a
Amposta

El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra posen en marxa un
dispositiu especial d’ordenació i seguretat del trànsit
amb motiu de la celebració del 53è Ral·li RACC
Catalunya – Costa Daurada. El recorregut d’avui:
ETAPA 1. Trams: Caseres–Bot–Terra Alta. Estaran
tancats pel pas de la cursa diversos camins rurals i la
carretera TV-7411. A més, també hi haurà afecta-
cions a altres vies d’enllaç entre els trams on es dispu-
ta la competició com la C-31B, l’N-420, la TV-7231,
la TV-7333,  l’A-7, la C-12 o la C-44 entre d’altres.

Avui divendres

Ral.li RACC Catalunya
Costa Daurada

Els alcaldes del Montsià
han reclamat obertament
la dimissió del delegat del
govern espanyol a
Catalunya, Enric Millo, a
qui també declaren com a
“persona no grata” a la
comarca, com "un dels
principals responsables de
l'actuació violenta i des-

proporcionada" dels cos-
sos policials espanyols en
la repressió en molts
col·legis electorals durant
el referèndum de l'1-O.
Segons ACN, amb
aquests termes s'expressa
la declaració institucional
pactada pel consell
d'Alcaldes i Alcaldesses de

la comarca d'aquest pas-
sat dimecres en resposta a
les agressions "dictades
pel govern de l'Estat",
que van deixar més de
900 ferits a Catalunya, 84
dels quals en les càrregues
policials a la Ràpita. Els
alcaldes, que amb el
manifest volen donar

"suport i solidaritat" als
ciutadans atacats, exigei-
xen també la retirada dels
efectius de la policia
espanyola i la Guàrdia
Civil desplaçats de forma
expressa "per impedir l'e-
xercici democràtic de
votar en un referèndum,
reprimint amb violència

les llibertats i drets fona-
mentals". "El diumenge 1
d'octubre passarà a la
història de Catalunya per
la vergonya d'un Estat
espanyol repressor que ha
exercit una dura violència
davant d'uns ciutadans
indefensos”, diu també el
manifest.

Els alcaldes del Montsià reclamen la dimissió del delegat 
del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo

El consell d'Alcaldes condemna la "violència injustificada" de l'Estat contra els veïns de la comarca i 
exigeix la retirada dels efectius policials traslladats per reprimir l'1-O

EL PROPER CAP DE SETMANA.  A TORTOSA

Demà dissabte 7 i diumenge 8 d'octubre tindran lloc a Tortosa, al Pavelló
Municipal de Ferreries, els Campionats de Catalunya d'Escalada en Bloc i
d'Escalada  de Dificultat, organitzats per la UEC-Tortosa i per la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) / Federació Catalana d'Alpinis-
me i Escalada, amb el suport deTortosaesport / Ajuntament de Tortosa.

Així mateix, el proper dissabte 14 d'octubre, tindrà lloc també al Pavelló
Municipal de Ferreries l'Open d'Escalada en Bloc, una competició per a la
qual no cal estar federat i que s'obre a tothom que hi vulgui participar prèvia
inscripció, amb el patrocini de Decathlon-Tortosa i el suport de Tortosaesport
/ Ajuntament de Tortosa.

Campionat de Catalunya d’Escalada 
Esportiva FEEC

La regidora de
Governació de Sant
Carles de la Ràpita, Conxi
Vizcarro, ha formalitzat la
seva baixa del grup muni-
cipal del PSC però conti-
nuarà mantenint el càrrec
al govern municipal que
encapçala ERC com a no
adscrita. Vizcarro, edil
independent a les llistes
socialistes des de l'any
2007, ha explicat que la
seva decisió respon prin-
cipalment a la tèbia reac-
ció dels dirigents del PSC i
del PSOE a la repressió
policial viscuda el passat
diumenge en motiu de
referèndum. Ella mateixa,
ha relatat, va viure en pri-
mera persona des de la
plaça del pavelló firal les
càrregues de la Guàrdia Civil que van
deixar 84 persones ferides al seu poble. 
La decisió, però, segons ha reconegut, l'
havia estat madurant prèviament des de
la imputació dels més de 700 alcaldes
per part de Fiscalia a mitjans de setem-

bre. 
La regidora, que compartirà lloc al
govern amb la seva excompanya socia-
lista, Rosa Anglès, té la intenció de con-
tinuar encapçalant l'àrea de Governació
durant els pròxims dos anys que queden
de mandat.

L'Ajuntament d'Amposta canviarà el nom del Pavelló
Firal de la ciutat, que passarà a denominar-se '1
d'Octubre' per rememorar l'espai que va centralitzar la
votació en el referèndum d'autodeterminació del pas-
sat diumenge. El consistori, que ja ha iniciat els tràmits
per formalitzar el canvi de nom oficial, ha recordat en
un comunicat que el Pavelló Firal "quedarà marcat en
la memòria de tots els ampostins com el lloc on es van
realitzar les votacions" en un ambient de "germanor".
No només els veïns de la ciutat: també, entre d'altres,
molts ciutadans de Sant Carles de la Ràpita, que van
rebre durant el matí la visita de la Guàrdia Civil i van
ser víctimes de dures càrregues policials, van acudir-hi
a exercir el seu dret a vot. Així mateix, cal infomar que
el ple de Tortosa va aprovar dilluns el canvi de nom de
la Plaça Joaquin Bau (vegeu plana 8). 

Arran de la repressió de l'1-O

Amposta rebatejarà el 
Pavelló Firal 

La regidora de Governació de la
Ràpita abandona el grup del PSC

Amb el nom d''1 d'Octubre'

Conxi Vizcarro, regidora de Governació a la Ràpita. 
ebredigital



La matinada de diumenge,
molt d’hora, ebrencs i ebren-
ques van començar a concen-
trar-se davant dels centres
electorals de la seua població. I
allí van fer nit. Una nit festiva,
carregada d’emocions i senti-
ments perquè l’1-0 ja havia
arribat. La jornada va començar
amb normalitat però a mesura
que avançava el matí, a la
Ràpita es van viure escenes
dramàtiques quan centenars de
persones estaven davant de la
porta del pavelló, barrant el pas
a la policia espanyola i la
Guàrdia Civil. Les forces poli-
cials van carregar durament per
impedir votar en el referèndum
d'aquest diumenge 1-d'octu-
bre. Van ser moments molt
cruels, de pànic fins i tot.
Rapitencs i rapitenques van fer
un fortí amb la heroicitat de qui
vol defensar casa seua.  
(continua a la plana següent)
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MORA D'EBRE PER LA INDEPENDENCIA

MORA D'EBRE 

GANDESA 

Ràbia i impotència però també un sentiment més refermat que mai
Cronologia de l’1-O. Evolució d’una jornada històrica amb barreja d’emocions

PATROCINAT PER:
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Violència extrema en les càrregues de la Ràpita i Roquetes
Els moments més durs i lamentables

(Ve de la plana anterior)
Duresa extrema i un gran nom-
bre de ferits. La jornada, men-
trestant, transcorria amb nor-
malitat en altres indrets de
l’Ebre, però amb simptomes de
ràbia i d’impotència pel que
havia passat a la Ràpita i que les
xarxes socials ho transmetien
pràcticament en directe.
Roquetes fou l’altre punt de
mira. Com a la Ràpita, cente-
nars de persones protegien el
pavelló poliesportiu on, fins
aquell moment, s’havia viscut
una festa. El pavelló també va
ser un fortí format per multitud
d’herois que no van dubtar a
defensar el seu sentiment i el
seu dret a poder votar. També
es van viure moments dramà-
tics. Molt cruels. Penosos. Les
carregues  foren violentes,
impròpies en un Estat democrà-
tic. 
(continua a la plana següent)
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L’Aturada de País de dimarts serveix per unir el poble català
Solidaritat i lluita contra la violència

(Ve de la plana anterior)
Eren les 14 hores de diumenge

i l’1-O ja deixava un sentiment
català refermat i una solidaritat
general, denunciant la violència
extrema que s’havia viscut. Per
la tarde, a Móra la Nova la crò-
nica dels fets fou similar, però
sense càrregues ni ferits.
Roquetes i la Ràpita, havien
estat els els pobles ebrencs més
castigats. 
Fou un dia dolorós. Però, en
qualsevol cas, també amb gust
a victòria perquè el poble es va
manifestar i va lluitar.
Dilluns sortien tots els cops, els
físics i els anímics, que eren tant
o més dolorosos.
Durant el dilluns, les mostres de
suport i solidaritat als afectats
per la violència foren generals.
De les institucions i associa-
cions. La Taula de la
Democràcia va convocar una
Aturada de País. Fou secundada
de forma majoritària. El poble
es va unir contra la violència.
Les imatges que es van veure a
Roquetes pel matí, amb l’emo-
tiu discurs de l’alcalde Paco Gas
i amb la posterior caminada fins
a Tortosa, amb un riu català
format per prop de 10.000 per-
sones, van generar més d’una
llàgrima. Les concentracions
institucionals es van repetir
durant el dia i les trobades
davant dels Ajuntaments per la
tarde van ser un manifest  mul-
titudinari de pau i de democrà-
cia, amb un gran ambient i,
sobre tot, amb molta emoció
quan sonava l’himne de
Catalunya. El ‘Bon cop de falç,
defensors de la terra’, va fer
bategar amb molta força molts
cors. Més que mai. I resumia el
que havia passat en 48 hores. 
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*EL COL·LEGI D’ADVO-
CATS I ADVOCADES DE
TORTOSA, en un comu-
nicat, va fer palesa la
seva preocupació pels
esdeveniments violents
que van tenir lloc l'1
d’octubre, els quals
"rebutgem i condem-
nem amb rotunditat".
Així mateix, van mostrar
la seua solidaritat "amb
els ferits i damnificats i
amb totes aquelles per-
sones que d’una manera
o altra van patir lesions o
angoixa per la interven-
ció desproporcionada
dels Cossos de Seguretat
de l’Estat".

*L’ASSOCIACIÓ INTER-
NACIONAL GLOBAL
GREEN DESTINATIONS
ha escollit per segon any
consecutiu les Terres de
l'Ebre com una de les
100 millors destinacions
turístiques sostenibles del
món, en reconeixement
als seus valors mediam-
bientals.
L’acte fou a Cascais, a
Portugal.

Més notícies

Rebuig de la UNESCO a les
actuacions policials 

UNESCO Tortosa, entitat amb un llarg i ferm compro-
mís en la defensa dels drets humans fonamentals s'ha
sumat a la resta d'entitats amb els mateixos ideals i
denuncien "el greu retrocés en matèria de drets humans
i llibertats individuals i col·lectives a Catalunya, i el dete-
riorament de la democràcia i de l'Estat de dret en el seu
conjunt".
Així ho afirma en un comunicat, en què lamenta que
"les actuacions represives viscudes el passat diumenge
1 d'octubre resulten innaceptables en el marc d'estats
democràtics". Per aquest motiu es van adherir a la vaga
general d'aquest dimarts tot animant "a la ciutadania a
seguir defensant els seus drets, seguint els principis de
la no-violència i la pau”.

Tortosa torna a examinar a conductors de motocicletes i
vehicles pesants després de més d’un any en què els aspi-
rants havien de desplaçar-se fins a Tarragona per fer-ho.
Aquest dilluns ha entrat en funcionament el condicionament
i homologació de la nova pista que ha arranjat l’Ajuntament
de Tortosa a les antigues instal·lacions de pràctiques del
Camí del Mig, que havien quedat obsoletes i no complien
normativa. El consistori ha ampliat l’espai existent amb uns
terrenys adjacents de propietat municipal, en una actuació
que s’ha fet amb la col·laboració de l’Associació
d’Autoscoles de les Terres de l’Ebre. L’Ajuntament adaptarà
un edifici existent com a aulari i despatxos per a examina-
dors i alumnes, que quedarà a disposició de les autoscoles. 

Els conductors de motocicletes i
vehicles pesants poden tornar a

examinar-se a Tortosa

El ple de l'Ajuntament
de Tortosa va aprovar,
només amb l'abstenció
del PSC, el canvi de no-
menclatura de la plaça
Joaquim Bau pel de
plaça 1 d'octubre. La
proposta que va fer l'al-
calde, via decret, fou ra-
tificada pels portaveus
d'ERC, Movem Tortosa i
la CUP. L'alcalde, Ferran
Bel, va explicar que la
plaça recordarà la jorna-
da històrica que es va
viure aquest diumenge,
però també la repressió
ciutadana. Durant el ple d'aquest di-
lluns, el govern municipal va expressar
la seva solidaritat amb els veïns de Sant
Carles de la Ràpita, Roquetes i Móra la
Nova, poblacions de les Terres de l'Ebre
que van patir la repressió de la Guàrdia
Civil.

La proposta fou molt ben rebuda per
part d'ERC, Movem Tortosa i la CUP
que van aprofitar per condemnar els
fets d'aquest diumenge en una jornada

democràtica. 
D'altra banda, segon l’ACN, el ple

d'aquest dilluns també va aprovar la
proposta d'ordenances fiscals del go-
vern municipal, així com una moció ciu-
tadana que, per unanimitat, va reclamar
l'absolució del tortosí Andreu Curto Bai-
ges, un dels que ha estat jutjat pels fets
succeïts durant la vaga general del 2012
a Barcelona. El judici estava previst per
ahir dijous. 

Diversos edificis patrimonials del centre històric de
Tortosa es transformaran, des d’avui i fins diu-
menge, per acollir les creacions dels artistes guan-
yadors de la quarta edició del festival d'interven-
cions efímeres A Cel Obert. Amb l'objectiu de
posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciu-
tat i amb el de promoure la creativitat entre crea-
dors de diferents disciplines, el festival s'ha anat
consolidant creixent en nombre d'espais, artistes i
visitants. Enguany, el tema d'A Cel Obert és la
perspectiva. A banda de les cinc intervencions que
han guanyat el concurs, aquest any el públic podrà
gaudir de tres creacions addicionals, dos d'artistes
convidats i una tercera promoguda amb la
col·laboració de les escoles de Tortosa. 

El ple de Tortosa aprova el canvi
de nom de la plaça Joaquim Bau

A Cel Obert creix amb nous
espais patrimonials al centre

històric de Tortosa

Es dirà plaça 1 d’octubre Des d’avui i fins diumenge

Actual plaça Joaquim Bau al barri de Ferreries de Tortosa.
ACN



DIVENDRES 6
D’OCTUBRE
DE 2017

diarimés
ebrepublicitat

9www.mesebre.cat



DIVENDRES 6
D’OCTUBRE

DE 201710

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*EL PARC NATURAL DEL
DELTA DE L’EBRE va des-
vetllar els guanyadors dels
dos concursos d’idees per
millorar instal·lacions al
Parc, que va convocar el
passat mes de juliol, amb
el suport del Col·legi
d’Arquitectes de
Catalunya-Demarcació de
l’Ebre i del Col·legi
d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de
les Terres de l’Ebre.
L’objectiu de la iniciativa
ha estat engrescar els pro-
fessionals i implicar-los en
la creació de nous serveis
per als visitants. En con-
cret, per a habilitar un nou
mirador de sal a la punta
de la Banya i per renovar
l’exposició permanent ubi-
cada a la Casa de la Fusta.
El jurat, integrat per repre-
sentants del Parc, entitats
de les Terres de l’Ebre i de
professionals vinculats a
l’arquitectura i enginyeria,
ha escollit Lo Port de la
Sal, com a projecte guan-
yador per al nou mirador,
d’entre les 31 propostes
presentades. La guanya-
dora, d’Arnau Vergès i
Jordi Cusidó, permet
visualitzar el turó de sal
d’uns 4 metres d’alçada
que dona la benvinguda a
la Punta de la Banya, mit-
jançant la prolongació
d’una duna existent. El
premi comprèn l’encàrrec
de la redacció del projecte
executiu, un Diploma
commemoratiu i 9.000
euros en el moment del
lliurament del projecte. 
Per a la renovació de l’ex-
posició permanent a la
Casa de la Fusta, el jurat,
integrat per representats
del sector museístic, de
l’arquitectura, l’enginyeria
i tècnics del Parc Natural
del Delta de l’Ebre, ha
escollit la Casa Verda, com
a projecte guanyador. La
proposta, de Gerard
Cuartero i Jordi Raventós,
pretén ampliar la petita
llacuna de l’accés exterior
a la barraca per “colinitzar
els patis adjacents” i rena-
turalitzar aquest entorn
amb elements caracterís-
tics de les zones humides
del Delta. 
El premi consisteix en
l’encàrrec de la redacció
del projecte executiu, un
Diploma commemoratiu i
15.000 euros.

Més notícies

Després d’anys de demandes i de reclamacions per part dels veïns i
veïnes afectats, aquestes darrera setmana s’han iniciat els treballs de
soterrament de la línia elèctrica de mitja tensio ́ de 25kv d’Unamuno
que afecta un tram de 1.36km compre ̀s entre el carrer Joan XXIII,
Gustavo Adolfo Becker, Assumpció, Unamuno i Guifré el Pilo ́s.
L’alcalde, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquesta actuacio ́ donem
finalment resposta a una problema ̀tica que s’ha allargat molts i molts
anys”. Les obres, que finalitzaran durant el mes de novembre, s’han
adjudicat per un import de 53.845€ i han estat financ ̧ades en un 55%
per l’Ajuntament  i en un 45% pels veïns amb contribucions especials.
Al seu moment, es va convocar als veïns afectats per tal que pogues-
sin decidir amb votacio ́ si volien tirar endavant aquest projecte.

L'Auditori Sixto Mir de la Ràpita va acollir dimecres la roda de
premsa de la presentació de la programació cultural d'octubre-
desembre. Avui divendres comença, amb un cap de setmana que
dóna el tret de sortida. A les 19 h., Tercera Nit de l’ensenyament.
Demà dissabte, a les 20 h, teatre: 'Comando Impro'. I diumenge,
a les 18 h, cinema: ‘La vida de Calabacín’, amb el Cine Club La
Ràpita. 
Durant la roda de premsa s’ha aprofitat per presentar també la
nova associació sense ànim de lucre CineClub La Ràpita, que serà
l’encarregada de retornar al municipi la possibilitat de veure cine-
ma a través d’una programació estable. Així va dir-ho Gabriel
Vega, president de l’associació.

Deltebre inicia les obres de
soterrament de la línia elèctrica

De mitja tensió d’Unamuno

Programació cultural
d'octubre-desembre
A l’Auditori Sixto Mir, de la Ràpita

Visita a les obres.

Un 40% dels arrossars del Delta de l’Ebre poden
perillar el 2100 per la pujada del nivell del mar si no
s’actua. La xifra correspon a l’escenari de pujada del
nivell del mar que es considera més probable, però
pot variar en funció de les emissions futures de gasos
d’efecte hivernacle. Aquesta és una de les principals
conclusions de la tesi Modeling sea level rise impacts
and the management options for rice production: the
Ebro Delta as an example, realitzada per la investiga-
dora Ana Genua Olmedo, de l’Institut d’Investigació
Agroalimentària de la Generalitat a Sant Carles de la
Ràpita (IRTA) dins el programa de doctorat en Canvi
Climàtic de la URV.                                   

Foto: IRTA

El Consell
Comarcal del Baix
Ebre coordinarà i
farà el seguiment
del Projecte
d'Especialització i
Compet i t iv i ta t
Territorial de la
Reserva de la
Biosfera Terres de
l'Ebre (PECT
Eb reb io s f e r a ) ,
que proposa l'e-
xecució de pro-
jectes innovadors
en col·laboració
amb altres insti-
tucions, agents
de recerca i inno-
vació i teixit
econòmic del
territori, cofinançats al 50 per en el marc del programa operatiu Feder Catalunya
2014-2020. D'altra banda, el ple del Consell Comarcal ha sol·licitat una subvenció
de 377.646,52 euros al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
finançar les accions proposades el 2018 en el projecte Treball a les 7 comarques.
La Corporació comarcal també ha ratificat la sol·licitud d'una subvenció de 88.000
euros al Servei d'Ocupació de Catalunya per executar el 2018 el programa 30
Plus, que fomentarà la inserció laboral de 20 persones, majors de 30 anys i amb
un baix nivell formatiu. El plenari també ha sol·licitat una altra subvenció de
33.000 euros destinada a finançar la contractació en pràctiques de tres joves, ins-
crits al programa de Garantia Juvenil.

‘Si no s’actua’ El coordinarà el Consell Comarcal del Baix Ebre

Un 40% dels arrossars del
Delta poden perillar l’any 2100

Seguiment del projecte PECT
Ebrebiosfera, que impulsa la innovació 

Dani Andreu va presidir el plenari per malaltia del president, Enric Roig.

Investigadors de l'IRTA prenent dades en un camp d'arròs inundat. 
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*FLIX: la Junta de
Govern de la Diputació
va acordar el passat dia
22 de setembre concedir
a l'Ajuntament dos sub-
vencions que sumen en
total 27.527 euros, dins
del Programa específic
d'obres per a la millora
de xarxes bàsiques muni-
cipals i del Programa de
modernització d'equipa-
ments informàtics per
garantir l'administració
electrònica (PEXI).

*LA RIBERA D’EBRE va
acollir ahir una trobada
interterritorial i transna-
cional de diferents Grups
d’Acció Local (GAL) que,
com el Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives
Socioecono ̀miques (CIS)
Ribera d’Ebre – Terra
Alta al territori, treballen
en el desenvolupament
econo ̀mic de zones rurals
d’arreu de l’Estat i de
Françala Unió Europea. 

Més notícies

La Fira Agrícola Ramadera i Industrial
de Móra la Nova ja te ́ cartell. “E ́s un
cartell que trenca amb l'estil de les
anteriors edicions i que ens transporta
a l’esse ̀ncia de la nostra fira“ ha
anunciat la regidora de Fires, Mi ́riam
Vinaixa. El jove dissenyador morano-
venc, Joan Andreu Pedret, ha estat
l’encarregat de crear la imatge de la
Fira, que a me ́s de servir per al cartell,
tambe ́ es traslladara ̀ a la resta de pro-
ductes promocionals. 
La 186a edició de la Fira se celebrara ̀
del 26 al 29 d’octubre.

Mo ́ra la Nova presenta el cartell de la 
186a edició de la Fira
Tindrà lloc del 26 al 29 d’octubre

Les administracions públiques riberen-
ques, entre elles el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, crearan aquesta
tardor una trentena de llocs de treball
a la comarca destinats a joves d’entre
16 i 29 anys. Es tracta d’una oferta de
treball de sis mesos de durada, per
aquells joves que tinguin una formació
d’un cicle formatiu de grau mitjà o
superior, un grau universitari o un cer-
tificat de professionalitat nivell 2.
L’únic requisit per optar-hi és estar
apuntat al programa Garantia Juvenil,
gestionat des del Servei de Joventut Comarcal, i estar donats d’alta a l’atur.

La Ribera d’Ebre oferta una trentena de llocs 
de treball a la comarca

Per a joves inscrits al Garantia Juvenil

El proper dimarts 10 d’oc-
tubre, a les 12h, es presen-
tarà en roda de premsa el
concurs internacional
Grenaches du Monde
2018, que se celebrarà de
l’11 i el 15 d’abril de l’any
vinent, i que tindrà com a
seu oficial la Denominació
d’Origen Terra Alta. 
Durant la roda de premsa,
que tindrà lloc a la seu de la
DO Terra Alta, es donaran
a conèixer els actes previs-
tos en el marc del concurs,
així com la campanya de
promoció prèvia, que
arrencarà aquest mateix
mes d’octubre amb un acte
molt especial a Barcelona,
coincidint amb la inauguració de la 37a
Mostra de Vins i Caves de Catalunya
que organitza l’Institut Català de la
Vinya i el Vi (INCAVI).
A la roda de premsa assistiran repre-
sentants de totes les institucions impli-
cades en l’organització del concurs, i

estarà presidit per Joan Arrufí, presi-
dent del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Terra Alta,
Frédéric Galtier, delegat a l’Estat
Espanyol del Concurs Internacional
Grenaches du Monde, i Carles Luz,
president del Consell Comarcal de la
Terra Alta. i

La DO Terra Alta presenta el concurs
internacional de les Garnatxes del món

El proper dimarts

El vi d'autor LaFou de Batea 2014 ha obtingut 94
punts a la Guía Peñín 2018, qualificació que el posi-
ciona en la categoria de "Vi Únic". La guia en destaca
el color cirera brillant, els aromes de fruita vermella,
florals, herbes de tocador i especiats; i en boca el defi-
neix com a gustós, amb bona acidesa i de final llarg.
Així mateix, LaFou El Sender 2015 ha obtingut 90
punts i 4 estrelles (valoració de la relació qualitat-
preu), i LaFou Els Amelers 2016, el vi 100% garnatxa
blanca del celler, ha sigut puntuat amb 91 punts i 3
estrelles.  Degut a les excel·lents puntuacions, els tres
vins participaran al Saló dels Millors Vins que tindrà
lloc a Madrid l'última setmana d'octubre. 

LaFou de Batea es
posiciona com a "Vi Únic"

Amb els 94 punts obtinguts a la Guía Peñín 2018
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*JESÚS: les festes per
honorar el patró Sant
Francesc van començar
dimarts. Destacar el
“XIII Concurs de
Paelles” de demà dis-
sabte dia 7.

*ES CONSTITUEIX LA
XARXA TERRITORIAL
DE MUSEUS de les
Comarques de
Tarragona i de les
Terres de l’Ebre en un
acte presidit pel conse-
ller de Cultura, Lluís
Puig, al Museu Pau
Casals del Vendrell. 
La xarxa té com a
objectiu garantir la pre-
servació i la difusió del
patrimoni moble de
Catalunya de manera
concertada entre les
diverses institucions
que el gestionen.
Per a l’any 2018, la
xarxa ha previst un
pressupost de 220.000
euros per a les seves
funcions operatives i
de foment.

Més notícies

La Penya Barcelonista
Joan Gamper d’Ampos-
ta, aquest any, per cele-
brar el seu 58è aniversa-
ri organitzarà la
tradicional caminada
solidària i la xerrada-ter-
túlia, ‘El Barça present i
futur’, a càrrec de Josep
Maria Minguella. 

Segon entrenador del
primer equip del Barça
durant els anys setanta,
en l’etapa de Rinus Mi-
chels, es va convertir en
un dels primers interme-
diaris de jugadors que hi
va haver a l’Estat espanyol. Va ser l’artífex de fixatges de grans jugadors
com Maradona, Stòitxkov, Rivadldo, Romário i Leo Messi. Actualment
està jubilat i participa en tertúlies i programes centrats en el món del fut-
bol. La xerrada de Josep Maria Minguella es farà avui divendres al Casi-
no d’Amposta, seu de la Penya, a les 20.00 h.

La següent activitat programada per la Penya és la Caminada solidària,
que es celebrarà el diumenge 8 d’octubre, a benefici de l’ONG SILOÉ.
Una associació sense ànim de lucre dedicada exclusivament a donar su-
ports als col·lectius de persones amb risc d’exclusió social. 

Se sortirà a les 9.30 h des de la plaça del Mercat i acabarà l’ermita del
Montsià (4 km), on es facilitarà esmorzar a tots els inscrits. El preu d’ins-
cripció és de mínim 3 € i tots els diners recaptats amb la inscripció aniran
destinats a aquesta ONG.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Anton Ferré,
i l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, han presidit aquest dimecres la
sessió inaugural del curs d’extensió universitària Dones, Salut i
Educació que enguany arriba a la dotzena edició. Organitzat pel
Departament de Pedagogia de la URV, és gratuït i consta de 22
hores lectives repartides en conferències de dues hores que tindran
lloc cada primer divendres de mes de 18 h a 20 h. La primera serà
avui: “L’Islam avui. Alguns aspectes controvertits”, a càrrec de
Dolors Bramon, professora emèrita d’Estudis Àrabs i Islàmics de la
Universitat de Barcelona. Prèviament a la inauguració, el rector i
l’alcalde han signat la renovació del conveni de col·laboració que
permet realitzar la formació arran del qual l’Ajuntament de
Deltebre aporta 2.500 euros. 

58è aniversari de la Penya
Barcelonista Joan Gamper d'Amposta

URV i Deltebre inauguren el
curs Dones, Salut i Educació

La Caminada solidària serà a benefici de l’ONG SILOÉ Comença avui divendres

Un incendi en una floristeria de Deltebre va calcinar dissabte passat a primera
hora del matí un turisme i una furgoneta sense causar ferits, segons van informar
els Bombers de la Generalitat. 
Les flames van començar al voltant de dos quarts de nou del matí en un local
situat al carrer de l'Havana 49 del municipi. Com a conseqüència de l'incendi, a
més, es van haver de desallotjar nou persones de manera preventiva. Finalment,
a tres quarts d'onze del matí, l'incendi es va donar per controlat i posteriorment
els Bombers van ventilar i les persones desallotjades van poder tornar a casa.

Crema una furgoneta i un turisme 
d'una floristeria 

A Deltebre, dissabte passat

L’Ajuntament de la Ràpita posa a disposició de totes les persones agredides el diu-
menge 1 d’octubre durant la repressió al col.legi electoral de la Ràpita un servei gra-
tuït d’assistència jurídica, gràcies a la tasca voluntària d’un col.lectiu d’advocats. 
Les persones que necessitin aquest servei hauran de contactar amb el Gabinet d’al-
caldia, al telèfon 617 984 481, on se’ls demanarà el nom complet i un telèfon de
contacte. 
A més, aquestes persones queden convocades a una reunió informativa que tindrà
lloc aquest dissabte a les 10.30 h al Maset.

L'Ajuntament de la Ràpita ofereix assessorament
jurídic als 84 ferits

En les càrregues policials de l'1-O

Minguella estarà avui a Amposta.
as.com
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Isabel Carrasco

Louisa Raluy, artista i una de les responsable
del Circ Raluy Legacy"

PARLEM AMB

EL MÍTIC CIRC RALUY LEGACY
ARRIBA PER PRIMERA VEGADA 

A LES TERRES DE L’EBRE, DEL 05 AL 15 D’OCTUBRE

Cinc generacions avalen la
singularitat del Circ Raluy
Legacy, companya funda-
da a Catalunya, que
segueix apostant pel tre-
ball en família per recupe-
rar l'essència i la singula-
ritat del món del circ.
Carruatges vintage, tre-
sors recuperats al llarg
dels anys, un ambient
històric, però amb espec-
tacles renovats i actuals.

Més Ebre: Un llegat del
fundador Luis Raluy i que
ara el seu fill i la seva
família segueixen mante-
nint l'essència i la filoso-
fia.. Fins ara 280.000
espectadors han pogut
gaudir d'aquest impactant
espectacle arreu de
Catalunya. Louisa, par-
la'ns d'aquest llegat, de la
vostra família, d'aquestes
cinc generacions i de tot
allò que voleu transmetre.
Louisa Raluy: Volem
transmetre l'amor i la dedi-
cació que els nostres
avantpassats han tingut
sempre pel món circ,
volem continuar amb el
llegat tan únic i especial
que ens han deixat a tra-
vés d'un espectacle de
dues hores on es combina

l'ambient dels anys 30
amb actuacions plenes de
sorpreses i un humor molt
actual.

ME: Veurem un espectacle
amb uns deu números de
diferents disciplines (Maxi
el mag, Sandro i Bigotis
en l'apartat humorístic, la
dolça i nostàlgica "cara
blanca" de Lluís Raluy, la
seva néta Niedziela (fina-
lista de "Gran Hermano"
16, Emily Raluy i la mare

de totes dues, tu, Louisa
Raluy. A més d'artistes
internacionals que han
actuat a les pistes més
prestigioses d'arreu del
món. Quantes persones
formen part d'aquesta
gran família?
LR: En total al circ som
unes 45 persones, totes de
diferents parts del món
que convivim en el nostre
particular petit poble amb
molta solidaritat i bon
rollo.

ME: Per als amants del
futbol podem dir que fa
pocs dies s'ha confirmat la
incorporació a l'espectacle
d'un artista que acaba de
fer una gira mundial. Es
tracta de l'Iya Traore, un
exjugador del París Saint
Germain.
LR: Sí, Iya Traore és una
estrella a nivell mundial,
reconegut en molts de paï-
sos i per a nosaltres és un
honor que hagi acceptat

vindré al Raluy Legacy cre-
ant una actuació especial
adaptada per a un circ, ja
que per ell és la primera
vegada que treballa en un
circ.

ME: Estareu del dijous 05
d'octubre fins al diumenge
15 a l'aparcament del
Recinte Firal de Tortosa i
després a Amposta del 19
al 22 d'octubre.
LR: Sí. Fa molts anys que
no venim per aquí i ens fa

especial Il•lusió estar per
les terres de l'Ebre, amb
aquestes dues setmanes a
Tortosa i l'altra a Amposta.

ME: Per al Circ Raluy les
terres de l'Ebre sempre
han estat casa vostra. A
l'Aldea està la vostra seu i
és on han nascut les ger-
manes Niedziela i Emily
Raluy.
LR: I tant! Les dues han
nascut a Tortosa i segura-
ment això a Influenciat a
l'hora d'escollir la seva
actuació de patins-acrobà-
tics que presentaran en la
funció d'aquest any, ja que
per aquestes terres hi ha
molta afició al patinatge.

UN ESPECTACLE PER A TOTA LA FAMÍLIA
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Reinado Rocha no té limits. Camí dels 49
anys, dissabte va ser titular amb el Deltebre,
a la Quarta catalana, en el partit contra la
Fatarella. Rocha és segon del mister Bartolí
però va acordar poder jugar si era necessari.
Va començar el partit de pivot per davant de
la defensa. A la represa va jugar més enda-
rrerit, quan l’equip, amb el 0-2, va arriscar
per buscar entrar en el partit. El repte de Rei-
naldo és arribar fins els 50 anys. “Si tinc salut
i força com fins ara, no descarto seguir ju-
gant aquesta temporada i poder fer-h en la
vinent”. Sense dubte, Rocha és un jugador
de rècord. I és que s’enfronta a rivals dels
que podria ser el seu pare. 

El dissabte, al grup 6 de 2a catalana van ser previsors i es
van jugar sis partits. I els de 4a catalana grup 20, tots.
Diumenge al matí, alguns equips havent decidit suspen-
dre els partits i la federació va realitzar un comunicat sus-
penent tota la jornada a les 14 hores. Amb la jornada de
l’1-O, molt complicada, potser la Federació hagués hagut
de passar tota la jornada al dissabte. Com cada setmana
els comento un tema important del futbol ebrenc, en
aquesta no tinc ganes ni moral. Estic molt trist. Em sento
català, espanyol, estimo la Sènia, estimo el meu barri de
Madrid, Chamberí, estimo la meva segona pàtria Mèxic;
la meva dona és d’aquest país, i tinc un fill nascut allà i li
vaig posar un nom català "Quim". Jo sóc positiu en la
vida, i penso que tot té solució. 
Diumenge, a mesura que passava el matí, pels whats,
gent ebrenca m’explicava el que passava a la Ràpita i a
Roquetes. I no em poso a plorar però si em vaig posar
trist. Espero que vinguin temps millors i que d'aquí a 10
anys els catalans, andalusos, valencians, gallecs, bascos,
madrilenys i d'altres autonomies ens podem abraçar, par-
lar, prendre un cafè, menjar junts i riure. Això em farà
molt feliç.

Diumenge passat arribava a Canal Terres
de l’Ebre de Jesús i Maria, de gravar un partit. Eren les
14 h. Les greus incidències de la jornada, de la Ràpita i
de Roquetes, ja eren virals. Admeto que estava molt
afectat. Durant la setmana havia pensat que podia ha-
ver-hi alguna incidència, però mai d’aquella dimensió.
Impotència. La violència i els violents mai han tingut ca-
buda en aquesta secció d’opinió. Tampoc ara. Mai hi ha
motiu per utilitzar-la. I diumenge no s’havia d’arribar a
l’extrem que es va arribar. Lamentable. Per moltes or-
dres existents d’un jutjat, les porres no feien falta. La
pregunta és la següent: quina intel.ligència política pot
haver-hi per consumar una intervenció amb violència?
Cap ni una. Al contrari. La violència els va fer perdre el
partit. I si aquesta actuació reforça el govern central, pel
suport i aplaudiments que pot tenir de l’Estat Espanyol,
és evident que estan totalment equivocats. I que han
d’assumir responsabilitats. 

Enmig de l’enrenou, només em resta donar el meu su-
port a la gent agredida. Entenc el seu estat. Ells no te-
nien cap culpa. Van rebre per defensar el seu territori i
per fer un pas endavant. Una abraçada per a tots.

El mateix diumenge, també sobre les 14 hores, es co-
neixia que se suspenia la jornada esportiva de la tarde.
Vaig rebre trucades de presidents de clubs, que em pre-
guntaven si era cert i que també em manifestaven la
seua opinió. N’hi havia de tot tipus. Era un punt i seguit
en una jornada caòtica. Una jornada trista. Afortunada-
ment, va haver-hi un dia després i aquest va existir amb
solidaritat, pau i unió. Fou l’altra cara, la bonica, de tot
el que malauradament va passar diumenge. 

El dia després

L’opinió de Joaquin Celma. 

Diumenge sense futbol

L'Ascó va guanyar el Vilafranca (2-
1) i, amb sis victòries seguides, és se-
gon a la taula. L'equip de Castillejo, en
una primera meitat molt igualada i
amb alternatives, es va avançar en el
marcador amb el gran gol de Masqué,
amb un tret des de 30 metres. Espec-
tacular. El Vilafranca també va disposar
de les seues opcions, empatant Sardà
amb un xut llunyà. La pilota va poder
fer-li un estrany al porter asconenc,
Sergio López.

A la represa, el partit va estar molt
obert. Podia passar qualsevol cosa.
Castillejo, que havia fet canvis en l'on-
ze inicial, respecte la jornada anterior,
va tonar a arriscar, amb molta artilleria
per davant de la pilota. En un córner,
Cheikn va traure petroli d'una pilota
morta dins de l'àrea. Amb el 2-1, els
locals van patir però van tenir ofici per
conservar la victòria. L'equip de la Ri-
bera és segon.

Santi Castillejo valorava la victòria
contra “un gran equip que ha fet play-
off en les darreres temporades i que,
tot i que ara no està a la taula en el lloc

que li correspon, estic segur que anirà
a més. La veritat és que el partit, com
tots els de la categoria, va ser anivellat
i també obert. Els dos equips vam fer

mèrits per guanyar. Nosaltres ara es-
tem en bona dinàmica i vam poder
aconseguir-ho. Una victòria molt tre-
ballada i, a la vegada, important”.

L’Ascó es dispara
TERCERA DIVISIÓ. ES SEGON A LA TAULA.

Sisena victòria seguida, contra el Vilafranca. Diumenge visita el cuer, el Vilassar

Dimarts disputarà un partit oficial 

Dissabte va jugar amb el Deltebre

Recio ja pot jugar amb Hong Kong
AQUESTA SETMANA S’HA NACIONALITZAT

El jugador de Roquetes Fernando Recio va
jugar ahir un amistós amb la selecció de Hong
Kong. I per dimarts vinent està també convocat
per al partit internacional de classificació per a
la Copa Asiàtica, que es jugarà als Emirats
Àrabs l’any vinent, contra Malàsia. Recio s’ha
nacionalitzat xinès i aquesta setmana ja té el
passaport de Hong Kong. El jugador, que ara té
34 anys, en fa 7 que està al Kitchee, a Hong
Kong. Es mostra “molt il.lusionat davant d’a-
questa nova experiència, podent disputar una
fase classificatòria per a jugar la Copa Asiàtica. Porto anys aquí i estic molt ben adaptat i per
això vaig fer el pas de nacionalitzar-me”. 

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a CANAL TERRES DE L’EBRE. Resums amb
tots els gols: Vilassar-Ascó, Rapitenca-Sant

Ildefons, Tortosa-Almacelles, Amposta-la Sénia,
Camarles-Cambrils Unió, Móra la Nova-Arnes,
Santa Bàrbara-R. Bítem, Ebre Escola-Perelló B.
Convidats: Miki Aguza (preparador físic de

l'Ascó), Albert Bel (tècnic de l'Amposta) i Juanjo
Serrano (tècnic de la Sénia).

22.30 h 

Gabi Sanz

El rècord de Reinaldo Rocha
DURANT AQUESTA TEMPORADA FARÀ 49 ANYS

Formació inicial de l’Ascó, diumenge passat.

L’AGENDA

TERCERA DIVISIÓ
Vilassar-Ascó, diu 12 h.
PRIMERA CATALANA
diumenge
Rapitenca-S. Ildefons (12h)
Tortosa-Almacelles (17h)
a Bítem
SEGONA CATALANA
Dissabte
P. Mafumet-Roda (16h)
Vendrell-Catalònia (18h)
Diumenge
Canonja-Gandesa (11.45h)
Torreforta-Morell (12h)
Amposta-la Sénia (17h)
Torredem.-Hospitalet (17h)
Camarles-Cambrils U (17h)
la Cava-Reddis (17h)
Ulldecona-Batea (17h)
TERCERA CATALANA
Dissabte
Móra N-Arnes (16.30h)
Ametlla-Roquetenc (17h)
Diumenge
S. Bàrbara-R. Bítem (12h)
Vilalba-J. i Maria (16h)
Pinell-Corbera (16h)
Godall-Masdenv. (16.15h)
S. Jaume-Aldeana (17h)
Perelló-Olímpic (17h)
Alcanar-Ampolla (18h)
QUARTA CATALANA
Dissabte
Tivenys-Camarles (16h)
Ebre E-Perelló (18h)
Diumenge
Ascó-Benissanet (16.30h)
Ginestar-Fix (17h)
Xerta-Rapitenca (17h)
Fatarella-Amposta (17h)
Catalònia-Deltebre (18h)
PREFERENT FEMENÍ
Planadeu-Tortosa E (diu 16h)
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El Camarles va perdre el segon partit de la lliga, en la seua visita al camp del Reddis (2-1).
Xavi Cid, el tècnic, explicava que “vam afrontar el partit amb molta il.lusió per assolir una
victòria que ens impusés a la taula. L’equip va sortir ben posat i no va deixar jugar a un rival
que ho intentava des de darrera. A més, vam tenir ocasions com un pal de Ferreres, una re-
matada de Raul i una de Robert. No vam definir i ells, en una contra, ens van fer l’1-0. El
gol ens va afectar i ells, fins al descans, van dominar amb claredat, tenint una altra ocasó. A
la represa, d’entrada, el Reddis va estar més posat. Amb els minuts, va haver-hi un punt d’in-
fleixó per l’arbitratge. No m‘agrada dir això però feia anys que no veia una cosa així, fins i
tot penso que amb voluntarietat. En un clar fora de joc ens van fer el 2-0. La jugada no te-
enia dubte perquè han d’haver dos jugadors darrera de la pilota i només n’hi havia un. Des-
prés, l’àrbitre ens va intimidar amb un criteri desigual. Ens va traure del partit. No és justifi-
cació però és així. Vam fer canvis i l’equip, malgrat tot, va reaccionar. Robert va marcar el
2-1 i es va insistir tenint grans ocasions per empatar. A darrera hora va haver-hi una falta
per joc perillós, dins de l’àrea local, que no fou xiulada. Bé, penso que va ser una llàstima.
És cert que vam ser irregulars al final de la primera meitat i a l’inici de la segona. Però també
van haver circumstàncies que van condicionar. Crec que l’àrbitre sabia el que feia i va per-
metre algunes accions i actituds a jugadors del Reddis que no havia d’haver permès. I amb
això no trec mèrits al Reddis. No obstant, penso que mereixiem molt més d’aquesta con-
frontació”. El Camarles rebrà diumenge el Cambrils Unió, líder.  

Xavi Cid: “van haver circumstàncies que
van condicionar el partit”

EL CAMARLES PERD AL CAMP DEL REDDIS (2-1)

El Catalònia va perdre contra la Pobla de Mafumet B (1-5). Tot i el gran gol inicial de Sergi
Escoda, els jesusencs no van poder imposar-se contra un rival que va ser superior i que ja va
remuntar abans del descans. A la represa, els visitants van sentenciar partit. Nando Garcia, tèc-
nic del Catalònia, comentava que “va ser un partit en el que no vam saber competir i, quan
vam fer-ho, la Pobla ja tenia el resultat molt a favor. Sergi Escoda va fer un golàs al minut 4.
Però, un minut més tard, ens van empatar. La Pobla va ser més directa de l’habitual, i es va
adaptar força bé al partit, apoderant-se del centre del camp, amb una bona col.locació que li
permetia agafar les segones jugades. I amb un gol espectacular ens va fer l’1-2”. Nando afegia
que “a la represa, vam fer canvis, modificant el sistema. Però aviat, de penal, ens van marcar
l’1-3. Vam fer més canvis i es va intentar però ja fou molt complicat entrar en el partit. Arran
d’una falta i d’un altre penal ens van fer l’1-5. Ells van estar molt millor i nosaltres, tant des del
cos tècnic com l’equip, no vam estar a l’altura. Hem de millorar en molts aspectes, madurant
i sent conscients que hem d’estar molt atents en els partits. Hem de buscar recuperar la línia
que portàvem en les tres jornades anteriors. Tot i perdre a Camarles i a Ulldecona, vam com-
petir millor i vam oferir bones sensacions. No va ser així aquesta setmana quan la Pobla ens va
superra i a nosaltres, en moments determinats, ens va mancar més concentració i jugar amb
les línies més juntes com va fer el rival”. El Catalònia visitarà el Vendrell, en la propera jornada
del campionat, demà dissabte (18h). 

El Catalònia fou golejat per una Pobla
que va ser superior

TOT I QUE ELS LOCALS VAN AVANÇAR-SE, ELS VISITANTS VAN IMPOSAR-SE (1-5)

L’Amposta va guanyar dissabte al camp de l’Hospitalet (1-3). Segons el
tècnic, Albert Bel, “va ser un partit complicat pel plantejament ultradefensiu
del rival, que des del principi ja es va dedicar únicament a defensar a camp
propi. Tot i això vam saber generar superioritats i aprofitar les bandes per, a
partir d’allí, crear perill. Vam aconseguir posar-nos per davant i tot a apun-
tava que la superioritat cada cop seria més gran, però una decisió totalment
compensatòria xiulant un penal per unes suposades mans dos metres fora
l’àrea per part de l’àrbitre, posterior a una expulsió d’un jugador de l’Hospi-
talet per insultar i intentar agredir-lo va canviar el tram final de la primera
part. L’Hospitalet va transformar el penal i va entrar al partit i va posar re-
sistència fins a la mitja part”. A la represa, segons Albert Bel, “vam continuar
insistint i li vam donar més ritme i continuïtat al joc. Els primers vint minuts
ens vam trobar en grans intervencions del porter Gerard, però finalment, a
mitjans de la segona part, l’entrada dels jugadors de refresc va ser clau per
decantar el partit. Victòria justa i resultat curt. Vam ser clarament superiors
al rival”. Quim va fer el 0-1 i als mint 77 i 88, Adrian i Vieri es van estrenar. 

L’Amposta sentencia a la represa

SEGONA CATALANA. QUIM, ADRIAN I VIERI VAN MARCAR (1-3)

Nova golejada del Móra la Nova, en aquest cas contra el Roquetenc al que va golejar per 1-5. El partit es
va disputar a Campredó, per la reforma de la gespa antural de l'estadi roquetenc. El duel va començar
igualat, i amb arribades locals. Però va ser Edu, aprofitant un rebuig, qui va fer el 0-1. La direfència entre
un equip i l'altre fou la pegada. El partit es va fracturar, amb anades i tornades. El Móra la Nova, en un
contra ben conduida per Fuertes, va ampliar l'avantatge amb la rematada del Killer Agustí. Bona assistèn-
cia de Fuertes. Abans del descans, arran d'un lliure indirecte dins de l'àrea local, Aleix Muñoz va marcar
el 0-3 que pràcticament decidia el duel. A la represa, el Roquetenc va tenir dues ocasions per entrar en el
partit, però també el Móra la Nova. Fuertes, amb una volea esplèndida, va fer el 0-4. Un gran gol. I Agustí
rematant una jugada de mestre de Frede, establia el 0-5. Al final, de penal, el Roquetenc va marcar el seu
gol, a través de Marc Alegre. Jordi Vallés, tècnic local, comentava que “per a mi va ser un partit més dis-
putat del que el resultat indica. Res a dir. Al grup hi ha dos lligues i aquesta d’avui no és la nostra”. Lizaso,
del Móra la Nova, valorava “el gran partit de tot l’equip”. I lamentava “l’estat del camp. Estem molestos
perquè hi havia altres camps per haver pogut jugar. A més se’ns va lesionar un jugador, com fou Frede”.
El Móra la Nova, amb 19 gols en 5 partits, es dispara a la taula.

El Jesús i Maria va guanyar el Pinell i va assolir la tercera victòria de la lliga, totes tres a casa (4-1). El conjunt visitant va plantar cara, tot i anar amb 11 jugadors
justos, amb el porter Gerard de davanter centre. Els locals es van avançar aviat amb dos gols arran de dues jugades ràpides, transformades pel juvenil Jordi Borràs i
per Soufiane. Aquest segon gol va ser protestat pels visitants per fora de joc. Amb el 2-0, el Pinell va reaccionar, fent fins a dos pals i tenint altres opcions. Arran d'un
penal, Manu va marcar el 2-1. I Manu va poder empatar amb una ocasió clara davant del porter rival. Del 2-2 es va passar al 3-1. En la darrera jugada de la primera
meitat, Zizu, amb una rematada amb el cap, a la sortida d'un córner, va establir el 3-1, un gol que va fer mal al Pinell. A la represa, els visitants van arriscar i van
tornar a fer un pal. No van poder marcar el 3-2 i el Jesús i Maria sí que va fer el 4-1, que va decidir. Una centrada de Lucero i la pilota es va enverinar sent el gol que
sentenciava la victòria. Robert, procedent del R. Bítem, va debutar amb el Jesús i Maria. El Pinell esperava poder tancar incorporacions aquesta setmana.

El Móra la Nova no perdona, contra el Roquetenc

El Jesús i
Maria
goleja el
Pinell (4-1)

3A CATALANA. AL DESCANS S’ARRIBÀ AMB EL 0-3. AL FINAL, 1-5

L’Ulldecona, minvat per les baixes a les que cal afegir
Jordi Adell (ha anat al Sant Jordi), va guanyar a Roda de
berà (1-2). El tècnic Antoni Teixidó manifestava que “va
ser un partit molt complicat. El Roda, un equip amb gent
jove i també amb jugadors consolidats, em va agradar. És
un equip que fa un joc combinatiu i que busca consta-
ment la porteria contrària. I va seguir igual una vegada
havia fet l’1-0. Nosaltres vam anar de menys a més i a la
represa, amb els minuts, vam avançar línies. El cert és
que hagués pogut passar de tot, ells haguessin pogut fer
el segon gol i nosaltres vam poder empatar, com va suc-
ceir a manca de 10 minuts. L’empat era valuós i també el
més just però ja al final una ocasió de Nacho va acabar
amb gol quan el porter, que havia aturat la pilota, es dis-
posava a fer el llançament i Nacho, llest, li va traure i va
marcar”. L’Ulldecona s’impulsa amb 9 punts. 

L’Ulldecona suma tres punts
d’or a darrera hora

A RODA DE BERÀ, AMB GOL DE NACHO (1-2)

La Sénia visitarà diumenge (17h) el camp de
l’Amposta, en el derbi de la jornada. L’Amposta
ha encadenat dues victòries seguides i ja es re-
cupera de la impugnació de Batea, tot i haver
perdut també a Cambrils. Els seniencs no van ju-
gar diumenge per la suspensió de la jornada de
l’1-O, decretada avançat el matí amb els greu-
ges que va comportar a equips com la Canonja
que ja es desplaçava cap a la Sénia en el mo-
ment de la suspensió dels partits. 

Els seniencs han guanyat en les quatre jorna-
des que han disputat i, després de pujar la lliga
passada, són la revelació també per la seua pro-
posta de joc i per ser un equip format per juga-
dors locals, amb alguns veterans i amb d’altres
més joves, que són fins i tot juvenils. 

Amposta-la Sénia, partidàs
per diumenge vinent

17 HORES

3A CATALANA. ELS VISITANTS, MINVATS PER LES BAIXES, ES DESPLACEN AMB 11 JUGADORS. EL PORTER GERARD VA JUGAR DE DAVANTER CENTRE.

Cambrils Unió, nou líder. Per a sempre?
El Camarles ja porta dos partits perduts, però aquesta setmana va influir
molt l'àrbitre, a més de fer dos pals. El que no canvia és Robert, porta ja
4 setmanes marcant. A l’Amposta li va costar guanyar a l’Hospitalet on
Cambrils i la Sénia van fer-ho per golejada. L'equip d'Albert, fins a
manca de 14 minuts, estava 1-1. El Catalonia va perdre davant d'una
Pobla que porta dues setmanes guanyant. Nando espera aquesta setma-
na una alta important. Ja vaig dir que el Torredembarra era millor equip
que la passada campanya i en 4 jornades només un partit perdut i per la
mínima. A l’Ulldecona, Nacho ja és un dels cracs i potser a la Rapitenca
ni jugaria. Segona victòria consecutiva tot i les 4 baixes: Jack Cid, Òscar
Benet, aquestes per lesió, Jordi Adell que ha marxat al Sant Jordi, i Toni
Ondozabal per feina. Cambrils Unió és líder després de vèncer a un
Torreforta que tenia baixes. Amores, tècnic cambrilenc, té millor equip
que la passada campanya i una gran pinya al vestidor. I, de moment, per
a mi, és l'equip més regular.

JOAQUIN CELMA
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Derrota de les noies de Mateu Castellà en un partit on
en cap moment han pogut entrar dins del mateix. 
Primera part amb moltes pilotes pèrdudes (8) i molts
de tirs errats (10). A la segona, bon inici però continua-
ven les pèrdua de pilotes (6), i els tirs errats (9) que junt
a la lesió d’Esther Juncosa, la jugadora més encertada,
van fer que la diferència arribés als 5 gols al minut 15
(20-15). Exclusions de 2 minuts (3) i senyalitzacions de
7 metres (4), algunes més que dubtoses, van compor-
tar que la distància fos ja insuperable. Partit per oblidar
i a pensar ja amb el pròxim partit contra el H.J.Mataró.
D’altra banda, pel que respecta la lliga catalana juvenil
femení, Jornada 1 - 1a.Fase - Grup B. H. SANT QUIRZE
29-23 C.H. AMPOSTA "Casa de Fusta".

Partit per oblidar

HANDBOL AMPOSTA (26-21). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES. VISITA AL MATARÓ PARC BOET (79-93)

Primera victòria
El passat dissabte 30 de setem-
bre, Les Vinyes del Convent
C.B. Cantaires Tortosa, va visi-
tar el camp d’un equip que es
mantenia imbatut a la pista de
feia més d’una temporada, amb
jugadors de molta qualitat i fins
i tot, amb experiència en com-
peticions LEB. És per això que, a
priori, El Mataró Parc Boet sem-
blava un rival complicadíssim,
però Les Vinyes del Convent
C.B. Cantaires Tortosa no els va
donar cap avantatja en cap dels
4 quarts, mostrant regularitat i
minimitzant les errades comeses
en l’anterior partit. L’aportació de tot l’equip en les situacions defensives, els minuts de
qualitat en les rotacions, la sensatesa en la presa de decisions, i un correcte i acceptable
tir exterior, van ser vitals per a l’equip visitant. És cert que els de fora van aconseguir
secar a un jugador de molt de pes, com ho és el base Carles Canals, amb 0 punts, que
tot i així, va repartir 6 assistències. Per a les Les Vinyes del Convent C.B. Cantaires
Tortosa és d’importància la primera victòria en un dels domicilis que solen ser impossi-
bles de batre. El proper cap de setmana Les Vinyes del Convent C.B. Cantaires Tortosa
visitarà el Club Bàsquet Menorca.

DIJOUS VINENT, DIA 12. TORNEIG ALEVÍ ORGANITZAT PEL FF UD JESÚS I MARIAHANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

CLUB PATÍ L’ALDEA. QUART LLOC

Aquest passat cap de setmana s’ha celebrat la
3ª CUP OF NATIONS de grups xou juvenil,
petit, precisió, gran i quartets, a Vilanova i la
Geltrú. La competició va estar formada per 40
grups procedents d’Espanya, França, Itàlia,
Andorra i Colòmbia. Començà el divendres
amb les modalitats de grup xou petit i precisió
amb els resultats següents: Classificació grup
xou juvenil: Medalla d’or per al Reus Deportiu
(ESP) amb “Cluedo”, medalla de plata per CP
Bescano (ESP) am “Tic Tac” i el bronze per
ASD Skate In Sacile (ITA) amb “Legame”.
L’equip ebrenc del CP. L’Aldea va obtenir un
quart lloc a la classificació amb el seu programa
“Cry”.

El sènior de l’Handbol Club Perelló torna
a fer història en guanyar 27-16 a
l'Handbol Sant Joan Despí B. Aquesta és
la primera victòria en la recent ascendida
Lliga Catalana. Segons s’informa al
Faebook del club, partit prou igualat a la
primera part, quan els gols van costar una
mica pels dos equips (parcial 10-7). A la
segona, les perellonenques van sortir
activades i van protagonitzar un bon
espectacle de gols (bastants contraatacs)
i es va arribar als 11 gols de distància. Cal
destacar la bona afluència de públic, que
va donar molt de suport a l’equip. 

Cup Of Nations
HANDBOL CLUB PERELLÓ

El proper dijous dia 12 d’octubre de
2017, es disputarà el III MEMORIAL
JUAN ALIAU “LO MAGRE” el torneig
prioritari que organitza el F.F. U.D. JE-
SÚS I MARIA en categoria ALEVÍ, dirigit
pel seu director i coordinador Aleix
Franch. El torneig és celebrarà durant tot
el dia 12 d’octubre al camp de futbol de
l’Aube (Jesús i Maria). Començarà a les
09:30 h del mati i la final serà a les 18:00
h. A les 18:40 h. es farà l’entrega de pre-
mis i la cloenda del torneig. “Enguany es
gaudirà d’un gran torneig de nivell. Un
torneig de 10 equips on podrem comp-
tar amb la presencia del F.C. BARCELO-
NA, C.F. VILLARREAL, GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA, C.D. CASTELLON, STA-
DIUM CASABLANCA, CLUB  LA VALL,
U.E. RAPITENCA. C.F. AMPOSTA, U.D.
JESÚS I MARIA”, expliquen des de l’or-
ganització. Una bona cita per al futbol
base ebrenc i una jornada emotiva en re-
cord a Juan Aliau ‘Lo Magre’. 

III MEMORIAL  JUAN ALIAU  “LO MAGRE” 

Dissabte passat es va fer la presentació dels equips del Centre Esports Tortosa. L’equip
que va jugar competició fou el sènior masculí, contra el CH Ascó (39-26)

Presentació equips

Triomf històric

EN UN MINUT

*REM: el bot de la se-
lecció brasilera, format
pel tortosí Xavi Vela i el
brasiler William Giaret-
ton, va aconseguir la
medalla de bronze al
Mundial de rem que es
va disputar a la ciutat
estatunidenca de Sara-
sota, a l'Estat de Florida. 

*LA CURSA URBANA
DE LA GALERA va arri-
bar enguany a la seua
desena edició amb més
de dos-cents partici-
pants, entre la cursa i la
marxa, xifra lleugera-
ment més alta que en els
darrers anys. Xavi Que-
ral i Pilar Rus es van im-
posar.

*EL MOTO CLUB
AMPOSTA organitza
diumenge el XIII Trial de
Nens del Montsià. L'inici
és a les 10 del matí i
l’entrega de trofeus està
prevista entre les 14'15h
i 14'30h.

Més notícies
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*Abans de començar la temporada, en el resum de cada equip, vaig dir que al
Tortosa li tocaria fitxar i així ha estat.
*Quim cardona la passada temporada va ser un dels millors jugadors de
l'Amposta. Per fi porta dues setmanes de titular, i ha demostrat que ha d’estar
en l’equip bàscic.
*Al Remolins-Bítem hi ha dues baixes, Jaffar i Robert Beltran, jugador que ha fit-
xat pel Jesús i Maria; esperem que no n’hi hagi més.
*Sorpresa que el tercer millor jugador la temporada passada a la Rapitenca,
Pachu, en aquesta campanya no hagi estat titular en cap partit. El jugador des-
taca que les relacions amb German són molt bones. La meva pregunta és si pot-
ser serien millors encara si mengessin una paella junts .
*Novetat en el futbol femení, al grup de les Terres de l’Ebre. Aquesta temporada
hi ha dos equips de Lleida. I el S. Bàrbara es diu La Plana Femení i ja no està en
l'estructura del club.
*El Móra la Nova ja porta 19 gols. No només enlluerna Agus, ho fan més juga-
dors: Barru, Frederic, Fuertes, Johan, Aleix Muñoz...possibilitats de quedar pri-
mer o segon són gairebé d’un 70%
*A Pinell s'esperen 2 o 3 fitxatges; a Batea un davanter, a Tortosa 2 i a
Ulldecona un.

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
C.F. ULLDECONA

Els babys de la Cava: Roger Sola, Sergi Castaño, Llambrich,
David Mora, Jonatan López, Jaume Canalda, Marc Mostino i
Gerard Gasulla.  A les altres fotos, plantilla del Catalònia, del 

Santa Bàrbara i formacions del Gandesa i del Camarles. 
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

·  8 talls de llom de gruix normal
·  500 g de tomàquets madurs
·  1 ceba
·  2 grans d'all
·  50 g d'olives negres d'Aragó
·  4 cullerades soperes d'oli d'oliva
·  1 /2 cullerada sopera d'orenga
·  sal i pebre

ELABORACIÓ:

Es posa a daurar el llom en una cassola, es condimenta amb
sal i pebre i es reserva. En el mateix oli es sofregeix la ceba
pelada i tallada molt fina durant uns 5 minuts. Es ratllen els
tomàquets i s'afegeixen a la ceba quan ja està estovada,
juntament amb els alls pelats i picats i l'orenga. Ho deixem
coure uns 15 minuts i afegeixi'm les olives sense el pinyol.
Es deixa coure uns 10 minuts. S'hi afegeix el llom, es cou
uns 5-8 minuts més i es rectifica de sal.

Llom amb salsa 
d’olives negres

El llom de porc
és considerat
una carn blanca.
Conté proteïnes
d’alt valor biolò-
gic, vitamines
del grup B,
especialment, la
B1; i un percen-
tatge més elevat
de greixos
monoinsaturats
que de saturats. Per tant, es pot incloure
dins de la tria de les carns blanques que
conformarien  una  dieta variada i equili-
brada.

Es recomana retirar la part de greix visible
de les carns, abans de cuinar,  per tal que
no passi al conjunt del plat.  La recepta és
nutritiva i equilibrada, excepció pels nivells
de sal. Evitar el consum en persones que
tenen pautada  una dieta hiposòdica.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria

Llom amb salsa 
d’olives negres
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

CIENTÍFICS

SOLUCIÓ

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

MÉS EBRE 
RECOMANA

Àries
20/3 al 19/4

Estaràs amb ganes de gaudir de molta inte-
racció social, i també dels petits plaers.
Però també et posaràs nerviós per qualsevol
futilitat.

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res
gaudint del sofà i dels bons àpats. Et sen-
tiràs romàntic i complaent amb els altres i
amb la parella..

Taure
20/4 al 19/5

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

El teu estat d’ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una
criatura que necessita que la mimin i l’afala-
guin.

Bessons
20/5 al 21/6

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

Econòmicament vas bé , però estaràs força
malgastador, sentiràs com una ànsia d’en-
trar a totes les botigues i comprar-te qualse-
vol coseta. 

Cranc
22/6 al 21/7

Avui les relacions socials seran el plat fort, i
hi poden haver moltes satisfaccions, però
seràs com una abelleta anant d’una flor a l’al-
tra. 

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i
inesperada que possiblement tingui a veure
amb propietats.

Lleó
22/7 al 22/8

Et sentiràs ple d’optimisme i amb ganes de
menjar-te el món, i de fer canvis totals en la
teva vida sense parar-te a pensar gaire.

Aquari
20/1 al 18/2

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer
canvis radicals en la teva vida, no et deixis
emportar per l’exageració, i vigila els teus
actes.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

L’horòscop



DIVENDRES 6 D’OCTUBRE DE 2017 23serveis diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

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

Llogo Bar-Restaurant 
a Tortosa
BON PREU 
Tel. 646 106 981

Venc terreny 
de taronges,
3 jornals,  a Santa Bàrbara
Tel. 628 591 418

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ 

RELAXÑ 

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

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

i tot tipus de
maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 

professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

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

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

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Isabel Carrasco

L’ENTREVISTA

Més Ebre: Les teues
arrels van amb tu, on tu
vas i visquis on visquis?
Toni Cartes: Les teues
arrels formen part de la
teua identitat i de la teva
persona, no pots defugir
d'elles, fins i tot si vols fer-
ho. Conèixer bé d'on
vens, com era la vida al
teu poble, la vida de la
teua família i ser-ne cons-
cient, fa que valoris molt
més on hem arribat com a
rapitencs.

ME: Orígens recupera
aspectes de la vida page-
sa i marinera de principi
del segle XX de la Ràpita.
Com va néixer Orígens?
TC: Orígens naix d'una
idea que tenia, ja fa anys,
l'actual regidor d'Identitat
Rafa Balagué, un enamo-
rat de la Ràpita, dels rapi-
tencs i de les formes de
vida del poble. Aquesta
idea ha anat prenent
forma en els darrers dos
anys, fent-se gran i mate-
rialitzant-se gràcies a la
seva empenta i il•lusió, i a
l'acompanyament que li
han fet durant tot aquest
temps un grup de rapi-
tenques i rapitencs que
van des de companys de
govern a creatius, histo-
riadors, tècnics munici-
pals, entre d'altres que
han cregut en el projecte.
A més, s'han afegit asso-
ciacions culturals del
municipi (prop de 40 en
participen), associacions
de professionals i altres
col•lectius, i encara parti-
culars, famílies senceres,
que són els que realment
han permès que Orígens
acabi materialitzant-se.
Cal afegir que en Orígens
també col•labora
l'Associació de Vela
Llatina de l'Ametlla de

Mar amb diverses embar-
cacions que estaran a l'ai-
gua durant tot el cap de
setmana i ens ajudaran,
juntament amb el Club
Nàutic, a recrear com era
l'arribada del peix al port
de la Ràpita i la posterior
subhasta.

ME: Història, tradicions i
gastronomia envoltaran
el barri mariner amb
nombroses activitats.
TC: Sí. El programa final
d'Orígens ha quedat molt
complet, hi ha prop d'una
cinquantena d'activitats
repartides entre divendres
a la tarda a diumenge a la
tarda. Durant aquest cap
de setmana podem trobar
activitats com teatre,
dansa, espectacles litera-
ris, jocs tradicionals, con-
certs, demostracions d'o-
ficis antics i tradicions.
Activitats per a totes les
edats i a totes hores.
Sense oblidar l'oferta gas-
tronòmica de menús i

tapes que han preparat
un seguit de restaurants i
bars inspirats en la cuina
tradicional marinera i
pagesa, a més de 20
comerços que han enga-
lanat els aparadors.

Toni Cartes Reverté
Coordinador tècnic d'Orígens

LA RÀPITA DISSENYA EL SEU FUTUR, 
IL·LUSTRANT EL SEU PASSAT, AMB ORÍGENS

DEL 13 AL 15 D'OCTUBRE

ACTUALITAT

PARLEM AMB

Fotos CEDIDES


