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Ferran Bel, ha qualificat les detencions dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'ANC, Jordi Sànchez, com una "declaració de
guerra" de l'estat espanyol "contra el poble català". Bel ha assenyalat que s'ha empresonat dos activistes socials responsables i líders de les
manifestacions més pacífiques dels darrers temps a Europa. D’altra banda, Puigdemont va respondre ahir dijous a Rajoy, dient-li que si no dialoga i
manté la repressió el Parlament votarà la declaració d'independència. La Moncloa, per la seua part, continua amb els tràmits per aplicar el 155. Demà
dissabte, manifestació a Barcelona en defensa dels drets i de les llibertats. P3

«Declaració de guerra 
contra Catalunya»

10 anys. Des d’avui divendres i fins
diumenge, Bítem celebra la X Fira de la
Clementina.

P4

Esports. El FC Ascó va guanyar el
Cerdanyola i és un equip de rècord amb les
vuit victòries seguides.

P12

Amposta. El ple extraordinari d’aquesta
setmana aprova una rebaixa del 10% de
l’IBI i rústic.
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L’alcalde de Tortosa i diputat al Congrés espanyol, Ferran Bel, es manifesta després de les detencions de Sànchez i Cuixart
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El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, va inaugu-
rar dissabte l'edició d'enguany de la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte,
un certamen que promociona els productes agroalimentaris locals. Rull, acom-
panyat de l'alcalde, Joan Josep Malras, del delegat del Govern, Xavier Pallarès,
i del president comarcal, Carles Luz, va encapçalar les autoritats que es van
aplegar a la festa i va visitar un a un els participants al certamen, majoritària-
ment veïns de Prat que obren les seues cases per a oferir exposicions, produc-
tes i degustacions d'aiguardents i de dolços. Rull també va visitar un seguit
d'exposicions. Aix mateix, les autoritats van assistir a l’acte en què els hereus
del pintor Joan Lahosa Valimaña (Prat de Comte, 4 de novembre de 1902 -
Barcelona, 5 d'octubre de 1981) van donar 4 quadres de l'artista al poble. La
donació va efectuar-la el fill del pintor, Joan Enric Lahosa i Puigferrat.
Diumenge, 15 d'octubre, va fer-se la presentació del llibre ‘Joan Lahosa
Vilamaña, el pintor de Prat de Comte’, de Diana Rossell Cigarrán.
La Festa de l’Aiguardent va oferir un mercat de productes artesanals i dife-
rents tallers i activitats vinculades al món de l'aiguardent i la destil·lació.

El conseller Rull va inaugurar 
la Festa de l'Aiguardent 

A PRAT DE COMTE

Editorial

Tu m'escrius i jo et contesto, però, parlem el mateix llenguatge?

Des de fa uns dies "les cartes" que s'intercanvien Puigdemont i Rajoy seran dignes dels futurs llibres d'història i del món de la diplomàcia.
Són missatges que cal desxifrar per entendre'l's? L'estil és formal, com ha de ser. La condició? Expressar-se de forma clara i senzilla per
evitar malentesos. Això sí, mai s'ha de contestar de forma impulsiva, i s´ha de tenir autocontrol. Ser diplomàtic no vol dir deixar-te trepitjar,
al contrari. Mostrar debilitat seria desestabilitzar una situació. Està clar que amb aquests intercanvis de missives cadascú sap perfectament
com reaccionarà l'altre, ja que no hi ha ni escolta ni empatia. 

Els pressupostos participatius so ́n una eina per apropar l’ad-
ministració al ciutada ̀, oferint la possibilitat d’escollir com
destinar part dels recursos per millorar el nostre poble.
Despre ́s de l’experie ̀ncia del 2017, amb una prova pilot, es
presenten ara a Jesús unes noves propostes per sotmetre a
votació popular. Tal com ja s’havia fet l’any anterior, va ser
el mateix Consell de Participacio ́ Ciutadana (punt de troba-
da de les entitats i associacions del poble) el que va decidir
les propostes que han passat a la fase final de votació, vali-
dades tenint en compte que havien de ser inversions amb
visió col·lectiva, destinades al nostre poble, viables i amb un
cost màxim de 20.000€. Se’n van presentar 8 de diferents
i despre ́s del proce ́s d’eleccio ́, en el marc del mateix CPC,
van ser escollides les opcions següents:
-tancament zona infantil plac ̧a 22 de marc;̧ -imatge entra-
des poble; -millora carrosses cavalcada de reis; -equipa-
ment mobiliari urba ̀ (bancs, fonts esbarjo caní, jardineres...)
Les veïnes i veïns de Jesu ́s, nascuts fins al 2001, podran
votar aquestes propostes des del 17 al 27 d’octubre.

Pressupostos
participatius de Jesús 

VOTACIONS DEL 17 AL 27 D’OCTUBRE

Alcanar compta amb un patrimoni de la Guerra Civil molt ric,
vinculat a les trinxeres de fortificació militar, construïdes pel
Govern i la Generalitat Republicana al llarg de la costa medi-
terrània amb l'objectiu de defensar la península d'un hipotètic
desembarcament de les tropes franquistes i els seus aliats ita-
lians. 
Fruit del pas del temps, una part important d'aquest patrimo-
ni ha anat desapareixent, siga per l'acció humana o per la
dinàmica de la costa. De fet, l'últim temporal marítim, el
febrer de 2017, va deixar al descobert el que serien les trin-
xeres d'evacuació d'aquests nius de metralladores i que servi-
rien als soldats per a resguardar-se.
La Regidoria d'Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del territori,
conjuntament amb altres regidories i entitats locals, està tre-
ballant per tal de garantir la protecció i recuperació del con-
junt arquitectònic. A la vegada, es pretén convertir-lo en un
recurs turístic i de memo ̀ria històrica, atesa la seua singular
situació, a meitat camí entre la ruta del GR92 entre les Cases
i Sòl-de-Riu. 
El consistori ha fet les gestions pertinents perquè el departa-
ment que té la competència, Costes de l'Estat, inicie les
actuacions. Es preveu que les obres finalitzen en els pròxims
dies i consisteixen en la construccio ́ d'un cordo ́ en escullera
d'entre 90 i 100 metres, per protegir els dos nius de metralla-
dores dels temporals, evitant, en la mesura que siga possible,
l'impacte visual.

Treballs per a recuperar i protegir els
dos nius de metralladores de la platja

de la zona de l’Estanyet

ALCANAR

L’Ajuntament aposta per una mobilitat més sostenible. La regidoria de Medi
Ambient ha instal·lat, aquesta setmana passada, una estació de recàrrega per
a vehicles elèctrics al carrer Sant Joan, entre l’avinguda Batlle Josep Pijoan i el
carrer Jacint Verdaguer. Aquest és el primer punt que hi ha en tot el terme
municipal. En un primer moment, hi havia previst instal·lar dos punts de recà-
rrega: una a l’entrada de la població i l’altra al carrer Cala Joanet ‘la Rambleta’,
a través del Pla PIRVEC, una subvenció de la Generalitat. Degut a que la majo-
ria dels diners han anat destinats a municipis més grans, l’Ametlla de Mar ha
hagut de canviar el plantejament. Finalment, gràcies al Pla Movea promogut
per l’Estat, s’ha pogut instal·lar un punt de càrrega per a dos vehicles simulta-
nis al carrer Sant Joan, una ubicació que tot i no ser la prioritària també estava
plantejada en un inici, ja que es troba el pàrquing soterrat de les Escoles Velles.

El primer punt de recàrrega per vehicles
elèctrics s’instal·la dalt del pàrquing

A L’AMETLLA DE MAR
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«Les detencions de Sànchez i Cuixart són
una declaració de guerra contra Catalunya»

Així les qualifica l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha
respost al govern espanyol amb una breu carta on
avisa el cap de l’executiu, Mariano Rajoy, que “si
l’Estat persisteix en impedir el diàleg i en continuar la
repressió, el Parlament podrà procedir, si ho estima
oportú, a votar la declaració formal de la inde-
pendència que no va votar el 10 d’octubre”.
Puigdemont, que va fet pública la missiva un quart
d’hora abans que s’esgotés el termini imposat pel
govern espanyol, recorda a Rajoy la seva oferta de
“diàleg” per negociar entre els dos executius i li fa

saber que la “suspensió” dels efectes de la declaració
d’independència que va decretar amb el seu discurs
davant el ple del Parlament “continua vigent”. Amb
tot, aprofita per retreure a Rajoy que des de l’Estat
s’estigui “augmentant la repressió” i els presidents de
l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, hagin
acabat empresonats. A més, el president considera
que “l'única resposta” de l’Estat a la seva oferta de
diàleg és l’amenaça de l’aplicació de l’article 155 de
la Constitució, i creu que això demostra “que no s'és
conscient del problema i que no es vol parlar”.

Puigdemont avisa Rajoy que si no dialoga i manté la repressió 
el Parlament votarà la declaració d'independència

L'alcalde de Tortosa, i
diputat al Congrés espan-
yol, Ferran Bel, ha qualifi-
cat les detencions dels
presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i
l'ANC, Jordi Sànchez,
com una "declaració de
guerra" de l'estat espan-
yol "contra el poble
català". Bel ha assenyalat
que s'ha empresonat dos
activistes socials respon-
sables i líders de les mani-
festacions més pacífiques
dels darrers temps a
Europa. L'alcalde i diputat
tortosí també ha denun-
ciat la complicitat del PSC
i el PSOE amb el govern
del PP, no descartava que
hi hagin noves detencions
i ha insistit en demanar
protestes cíviques i pacífi-
ques a tot allò que pugui
esdevenir. Bel ha fet
aquestes declaracions

després de la concentra-
ció de dimarts a les portes
de l'Ajuntament per
demanar la llibertat de
Cuixart i Sànchez, allibe-
ració que han reclamat
també els portaveus
municipals del PDeCAT,
ERC i Movem Tortosa. 
Bel ha demanat a Europa
que "prengui nota" de
tot allò que passa a l'estat
espanyol i quin és el seu
"comportament", renun-
ciant a qualsevol diàleg i
buscant només "la derro-
ta i la humiliació del poble
català". Segons l’ACN, el
diputat del PDeCAT
també ha assenyalat que
el govern del PP "no
actua sol", ja que no té
majoria absoluta, i que és
"amb la connivència i l'a-
cord explícit" de PSOE i
Ciutadans que s'està per-
metent "comportaments

propis del segle XIX”.
L'alcalde de Tortosa ha
agraït els missatges de
suport d'alguns alcaldes
socialistes a través de les

xarxes socials però els ha
demanat que expliquin
perquè el PSOE "no ha
sortit condemnant explíci-
tament" l'empresona-

ment de Sànchez i
Cuixart. "Els avantpassats
de l'actual PSOE no hau-
rien comportat aquesta
situació", ha apuntat Bel. 

*LA MONCLOA conti-
nua amb els tràmits per
aplicar el 155 i dissabte
hi haurà Consell de
Ministres per aprovar
les mesures. El govern
espanyol considera que
Puigdemont no ha res-
post el requeriment i li
retreu que busqui
"deliberada i sistemàti-
cament" l'enfronta-
ment institucional.

*JxSí i la CUP no pren-
dran cap decisió defini-
tiva sobre la declaració
d'independència fins
que l'Estat no concreti
el 155. Els dos grups
parlamentaris es van
reunir ahir al matí per
discutir com fer efectiu
el resultat del referèn-
dum de l'1-O.

*LA GUÀRDIA CIVIL
es presenta a la comis-
saria dels Mossos de
Lleida per accedir a les
gravacions de l'1-O.
Agents de paisà s'hi
personen per ordre
d'un jutjat que investi-
ga l'actuació de la poli-
cia catalana el dia del
referèndum. Aquesta
setmana, el cos policial
ja va entrar a les
instal·lacions del 112 a
Reus i va reclamar una
còpia de totes les
comunicacions de la
jornada després de
rebre l'ordre d'un jutjat
de Gandesa. L'acció
està emmarcada en les
investigacions per la
presumpta "inacció"
dels agents de la
Generalitat durant la
jornada electoral.

EN UN MINUT

Més
notícies

El president retreu al govern espanyol l’empresonament de Sánchez i Cuixart, i valora que si “l'única resposta” de l’Estat a l’oferta
de diàleg és el 155 demostra “que no és conscient del problema i que no vol parlar”

Dimarts van haver-hi concentracions demanant la llibertat de Cuixart i de Sànchez.
ACN

ACN
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*L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA, des de l’àrea
de Serveis, ha finalitzat
una actuació de mante-
niment integral en diver-
sos parcs infantils de la
ciutat amb l’objectiu de
resoldre deficiències i
millorar la seguretat d’a-
questes instal·lacions. Els
treballs, que s’han fet
amb recursos propis,
s’han centrat en les àrees
de jocs ubicades al parc
dels Països Catalans,
plaça Immaculada,
Pizarro/Hernan Cortés,
parc Ausiàs March i Sant
Josep de la Muntanya.

*TORTOSA: la recone-
guda obra “La autora de
las Meninas”, que prota-
gonitza l’actriu Carmen
Machi, arriba aquest
diumenge al auditori
Felip Pedrell de Tortosa.
En el que va de tempo-
rada, és la segona obra
que triomfa a Barcelona
que es pot gaudir al Felip
Pedrell.

*EL DEPARTAMENT
D ' A G R I C U L T U R A ,
RAMADERIA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (DARP)
ha signat un segon con-
veni per regular els ajuts
de la segona anualitat
per a les actuacions del
grup que executa el pro-
jecte mediambiental de
lluita contra el caragol
maçana al delta de
l'Ebre.
Aquest acord s'ha for-
malitzat per poder ator-
gar "una subvenció
directa" de més de
327.000 euros ja que l'a-
jut previst en el conveni
inicial, de gairebé mig
milió d'euros, està retin-
gut pel bloqueig del
govern espanyol als
comptes de la
Generalitat.

*LLIURAMENT DEL VI
PREMI IDECE per
fomentar la projecció de
les Terres de l'Ebre. L’I-
DECE premia quatre tre-
balls de recerca i crèdit
de síntesi entre l’alumnat
dels centres de secundà-
ria de les quatre comar-
ques. Els guardonats
rebran els premis en l’ac-
te que tindrà lloc avui
divendres, a les 18.30 h,
a l’edifici de la
Generalitat a Tortosa.

Més notícies

L’actuació duta a terme per Ports de la Generalitat ha suposat la substitució de les defenses por-
tuàries del moll comercial al port de Sant Carles de la Ràpita, per unes defenses de cautxú més
modernes amb l’objectiu de millorar l’atrac de vaixells i oferir major servei als usuaris del port.
Les obres, incloses en el Pla d’actuacions 2017 de l’empresa pública Ports de la Generalitat, ha
suposat una inversió de 46.000 euros i un termini d’execució de dos mesos. En total s’han
instal·lat deu noves defenses estàtiques de forma cilíndrica que tenen 1,2 metres de longitud i
60 centímetres d’amplada. La subjecció de les defenses s’ha fet a través d’un eix d’acer que
passa per l’interior del cilindre i queda suspès per dues cadenes ancorades que estan al moll.

Del port de la Ràpita

Ports de la Generalitat millora l’atracada dels
vaixells al moll comercial 

Aquesta edició de la Fira de la
Clementina de Bítem es desenvoluparà
des d’avui divendres fins al diumenge
22. Cal destacar la jornada tècnica d’a-
vui, "El cítric com a arbre ornamental",
a càrrec de tècnics de l'Associació de
Viveristes de Tarragona, i que serà inau-
gurada per Ferran Grau i Verge, director
dels Serveis Territorials del DARP a les
TE, i per Josep Cugat, president de
l'EMD de Bítem. L'edició d'enguany

comptarà amb tallers de cuina elabora-
da amb clementina, com el concurs de
pastissos, amb un jurat format per pro-
fessors de l'Escola de Cuina de les TE de
l'Institut Joaquim Bau, així com un taller
per a "petits chefs" adreçat als nens i
nenes de 7 a 12 anys. D’altra banda,
diumenge se celebrarà la Festa dels Tres
Tombs, amb un recorregut pels carrers
del poble presidit per la imatge de Sant
Antoni i un esmorzar popular.

Tortosa acull aquest cap de setmana una nova edició
de la fira del vehicle d'ocasió "Ebreokasió". Amb
una oferta de més de 150 vehicles i una superfície de
2.500 m2, Fira Tortosa organitza el certamen de
vehicles d'ocasió més gran de les Terres de l'Ebre. Els
preus de venda oscil·len entre els 1.300 i els vora
40.000 euros. 
Els expositors ofereixen la possibilitat de finança-
ment. 
En la passada edició, el volum de vendes es va situar
en els 400.000 euros amb 32 cotxes venuts en total.
El preu mitjà del vehicle venut va ser de 12.298
euros.

Des d’avui i fins diumenge

22a fira del vehicle d'ocasió
"Ebreokasió"

Xa Fira de la Clementina 
de Bítem

Aquest cap de setmana

El dèficit d'infrastructures
a Catalunya, singular-
ment a les Terres de
l'Ebre, el pes del sector
turístic, la situació actual i
els reptes de l'economia
en clau local, amb permís
de la situació política del
moment, seran alguns
dels grans temes de
debat de la XVI Jornada
Gresol, que es farà el pro-
per dimecres 25 d'octu-
bre al pavelló firal de
Tortosa. La jornada, que
torna a les Terres de
l'Ebre set anys després,
comptarà amb diferents

personalitats del món
econòmic i institucional. 
Les Jornades Gresol són
un punt de trobada anual
entre els empresaris i per-
sonalitats rellevants dins
l’àmbit polític, econòmic,
social i cultural. Aquestes
jornades, ha explicat el
director gerent de Gresol,
Robert Moragues, s’han 

convertit ja en una troba-
da anual de referència
dins el teixit empresarial
català. A través de diver-
ses taules de debat i un
dinar col·loqui, els
empresaris aporten els
seus punts de vista i par-
ticipen en un debat sobre
l’actualitat econòmica,
política i social.

Jornada Gresol

A l’Ametlla, el cap de setmana passat
El proper dimecres dia 25, al Pavelló Firal de Tortosa

El port pesquer de La Cala va tornar a viure una de
les cites gastronòmiques d’excel·lència de la població.
La Diada de l’Arrossejat, i enguany també de la
gamba blanca, va omplir dissabte les immediacions
de la Confraria de Pescadors. Els centenars d’assis-
tents van poder degustar el típic plat mariner i un
crustaci que està guanyant presència a la mar calera.

Diada de l’Arrossejat i 
la Gamba Blanca

Josep Cugat, president de l’EMD de Bítem, i la regidora de Fires, Iolanda Salvadó.
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*AMPOSTA s’omplirà
de literatura fins demà
dissabte amb les dotze-
nes Jornades de les
Lletres Ebrenques, que
aplegaran una setantena
d’autors. La Biblioteca
Comarcal Sebastià Juan
Arbó és l’epicentre
aquests dies de taules
rodones, recitals poètics i
espectacles literaris. De
tots els àmbits i, espe-
cialment, la il·lustració i
la literatura infantil.

*L’ASSEMBLEA GENE-
RAL DEL CONSORCI
D’AIGÜES DE TARRA-
GONA (CAT) ha aprovat
els pressupostos de 2018
per un import total de
41.325.405 €. Tot i l’in-
crement previst del con-
sum per al 2018, el preu
mitjà de la tarifa mitjana
es redueix un 4,78%,
això es deu tant a l’estal-
vi en el cost de reactius
(€/kg) com a l’entrada
en servei de la planta
d’ozó i l’efecte del SAO-
OEC d’estalvi energètic.

Més notícies

Manel Masià torna a guanyar la presidència de la zona
Delta dels Regants de la Dreta

L'actual president dels Regants del Canal de la Dreta de
l'Ebre, Manel Masià, ha tornat a ser escollit president de
la zona Delta, la més decisiva de les zones integrades de
la comunitat. Les eleccions, que es van dur a terme
aquest dimarts, van tenir una participació del 55,54%,
dels 5.000 vots ponderats del cens de Regants de la
Dreta. Masià n'ha rebut 1.537 i n'hi ha hagut 1.240 per
a la candidatura alternativa, encapçalada per Dani
Forcadell – empresari i sindicalista agrícola i regidor de l'e-
quip de govern d'Amposta-, que s'ha quedat a poc
menys de 300 vots d'aconseguir la renovació que prete-
nien. Agraït per la confiança que se li manté després de
40 anys al càrrec, Masià, que té 80 anys, ja ha avançat
que no acabarà el mandat de quatre anys a la zona Delta

i que plegarà d'aquí dos anys, quan finalitza el seu actual
mandat com a president de la junta general de la
Comunitat de Regants. Per altra banda, les eleccions de
renovació de la presidència i part de la junta de la Zona
integrada de Poble Nou van quedar suspeses per anoma-
lies en les votacions. Després d'una primera part de la
reunió convulsa per les sospites que l'actual president,
Joan Queral, podria estar cobrant un sou camuflat en
despeses que no es justifiquen –els estatuts no contem-
plem una salari per al president ja que és un càrrec hono-
rífic-, aquest va decidir suspendre les votacions en
reconèixer que s'havien detectat anomalies en els vots
delegats. En concret, s'hauria registrat el vot d'una perso-
na traspassada fa molts mesos.

El Consell Comarcal del Montsià atorga els
ajuts dirigits a activitats d’interès públic

Tretze entitats de la comarca en resulten beneficiàries

El passat dimecres, 11 d’octubre, la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Montsià va aprovar la fase de valoració i atorgament de les subvencions dirigides a
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social. En concret, s’han
destinat una suma de 6.942,00€ entre les següents associacions: APASA, Càritas
Diocesana de Tortosa, Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF),
Associació de familiars d’Alzheimer de la Sénia, Associació de familiars de malalts
mentals de les Terres de l’Ebre, Creu Roja Espanyola a Amposta i Lliga contra el càncer
de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Pel que fa a les zones escolars
rurals, ZER Mediterrània i ZER Montsià rebran un total de 1.500€. Per acabar, cal dir
que les escoles municipals de música a les quals se’ls han atorgat subvencions han
estat la d’Alcanar, la de Santa Bàrbara i la d’Ulldecona amb un valor de 11.573€.

Augment de la pesca de la
tonyina roja

Recomanacions del comitè científic d’ICCAT

Grup Balfegó, empresa especialitzada en pesca, aqüicul-
tura i comerç de tonyina vermella, ha mostrat el seu
suport i conformitat amb les conclusions i recomana-
cions del Comitè Científic d’ICCAT (International
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas),
que es presentaran per al seu debat i aprovació en la
propera reunió, que se celebrarà a Marràqueix, del 14 al
22 de novembre. En el seu informe d'avaluació de l'es-
tat de la tonyina vermella de l'Atlàntic Est i Mediterrani,
el SCRS proposa una pujada gradual del TAC (Total
d'Captures Admeses) fins arribar a les 36.000 tones el
2020.

Aquest dimecres s’ha
realitzat la roda de
premsa de presenta-
ció del Circ Raluy
Legacy a Amposta.
Estarà a la capital del
Montsià, al carrer
Salvador Dalí (al cos-
tat del supermercat
Aldi), fins el diumen-
ge 22 d’octubre.

Circ Raluy
Legacy, a
Amposta

El Ple extraordinari de
dilluns va estar marcat,
com la resta d'actes i ac-
cions del país, per la de-
tenció, que es va produir
enmig de la celebracio ́
del Ple, dels màxims re-
presentants de l'Òmnium
Cultural i de l'Assemblea
Nacional Catalana.
Aquests fets però, en cap
moment van aturar l'acti-
vitat del plenari. 

Pel que fa al punt de
l'aprovació provisional de
les modificacions de les
Ordenances Fiscals, es
van passar pel Ple tres
punts en concret, el que
fa referència a l'IBI, l'or-
denança de la via pública
amb taules i cadires, i per
últim ESARDI; en el ple
següent es portaran les
ordenances dels vehicles.
L'Alcalde en la seva ex-
posició va comentar que
«per complir amb els
compromisos que vam

adquirir quan vam entrar
al govern, hem decidit re-
baixar l'IBI, tant el rústic
com l'urbà. Així, els bai-
xarem els dos un 10%, a
més, el rústic ja l'havíem
rebaixat un altre 10%
l'any passat. El 100% de

la recaptacio ́ d'aquest,
anirà destinada al sector
agrari, i si abans es reco-
llien 522.000 €, ara se'n
recolliran 472.000. Pel
que fa a l'IBI urbà, deixa-
rem d'ingressar 650.000
€, el que suposa que pas-

sarem dels 7 milions ac-
tuals, als pocs més de 6,3
milions d'euros». Si ens
referim a les taules i les
cadires, «passem d'un
sistema de recaptació per
dies, a un per mesos i
anys, volem simplificar
tot el procés administra-
tiu, amb tràmits més sen-
zills, fàcils i ràpids. A meś
també hi haurà incentius,
així una persona que tin-
gui taules i cadires tot
l'any podrà veure reduït
l'import fins a un 40%.
Des de l'Ajuntament vo-
lem incentivar la millora
de taules i cadires, amb
una bonificació d'inversió
en mobiliari urbà». A pe-
tició de Rosita Pertegaz,
les mocions es van votar
per separat, votant a fa-
vor al punt de les taules i
cadires, i abstencio ́ a les
altres dues. 

Pel que fa a German
Ciscar, va comentar que

«hi havia una reduccio ́
perquè abans hi va haver
un augment molt gran
pel que fa a l'IBI», ell ma-
teix tambe ́ va recalcar
que «l'impost de circula-
ció hauria de reduir-se un
10% per als camions i un
5% menys per als cot-
xes». El PSC es va abste-
nir en l'ordenança de tau-
les i cadires, va votar a
favor amb la d’ESARDI, i
en l'IBI, van comentar
«creiem que encara es
queden curts, per aixo ̀
ens abstindrem». Per u ́l-
tim el grup de CiU, es va
abstenir tant a les taules i
cadires com en l'IBI, i va
votar a favor a la d’ESAR-
DI, encara que Isabel Fe-
rré, la portaveu del grup,
va voler recalcar «estem
d'acord gairebe ́ en tot,
pero ̀ creiem que hi ha
una manca absoluta d'in-
formació per part de l'e-
quip de govern».

Amposta aprova una rebaixa del 
10% de l’IBI urbà i rústic

En el Ple extraordinari de dilluns

Imatge d’arxiu d’un Ple d’Amposta.
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*URV: un estudi demostra
que la psicomotricitat
millora el grafisme en
educació infantil. Es titula
“La psicomotricitat, un
recurs per a la millora del
grafisme en educació
infantil”, i el van presen-
tar com a comunicació un
equip de professors del
campus Terres de l’Ebre
de la URV, del Col·legi
Sagrada Família de
Tortosa i del Centre
d’Educació Especial Sant
Jordi, també de Tortosa,
L’estudi es basa en un tre-
ball experimental desen-
volupat el passat curs en
què es van analitzar les
millores en la qualitat del
grafisme de 90 xiquets i
xiquetes d’entre 4 i 5 anys
del col·legi públic el
Mestre Marcel·lí Domingo
de Roquetes i del Sagrada
Família de Tortosa.

*L'EDICIÓ DE TARDOR
dels Tastets de Patrimoni
d'enguany, organitzats
per la Biblioteca Pública
de Tarragona i per
l'Institut Ramon Muntaner
(IRMU), estaran dedicats a
diferents indrets d'im-
portància històrica de les
Terres de l'Ebre.
Concretament donaran a
conèixer, entre el mes
d'octubre i de desembre i
a través de dues conferèn-
cies i d'una sortida cultu-
ral, el camp d'aviació de la
Sénia i les pintures rupes-
tres d'Ulldecona.

*11 EMPRESES FRUCTÍ-
COLES EBRENQUES
exposen els seus produc-
tes al saló internacional
Fruit Attraction, a Madrid.
Amb més de 58.000
hectàrees plantades de
fruita dolça i cítrics i més
d’un milió de tones  pro-
duïdes. En el marc de la
fira es promocionarà el III
Fruit Business Forum, la
plataforma de negoci amb
països tercers, que se cele-
brarà a Barcelona els dies
16 i 17 d’abril de 2018.

*A LA RÀPITA, la setmana
vinent, es produirà l’allibe-
rament de tres tortugues
marines que van ser cap-
turades per pescadors
rapitencs i que han estat
recuperades al Centre de
Recuperació d’Animals
Marins.

Més notícies

Una vegada finalitzada la segona fase de les obres del nucli de
Riumar, des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre “es
treballa amb la finalitat d’iniciar el més breu possible la tercera fase i
així completar els treballs d’adequacio ́ del nucli”. De fet, en la sessió
plenària del mes d’octubre, i partint de la valoració de la corresponent
mesa de contractacio ́, s’ha requerit a l’empresa ACSA Sorigué, Obras
e Infraestructuras la documentacio ́ necessària i prèvia a l’adjudicació
final d’obra. El cost d’adjudicacio ́ ascendeix a 2.886.559,34€ dels
quals l’Ajuntament n’assumira ̀ un 40% i els propietaris un 60% mit-
janc ̧ant contribucions especials. L’alcalde, Lluís Soler, ha manifestat
que “és el primer pas per finalitzar les obres i encaminar una de les
actuacions que sempre hem considerat molt necessa ̀ria”.

L’Ajuntament de La Rap̀ita ha decidit posar el nom de ‘Placa̧ 1
d’octubre’ a la que hi ha annexa al Pavello ́ Firal on es va produir
la car̀rega policial injustificada durant el refereǹdum per la inde-
pendeǹcia de Catalunya. Així ho va acordar per unanimitat la
Junta de Portaveus del Consistori rapitenc. Més de 80 lesionats va
ser el fatídic balanc ̧ d’aquella jornada. L’Ajuntament va posar a la
seva disposició un servei d’assessorament jurídic per saber quines
accions poden emprendre els afectats. Aquest servei s'ofereix de
manera gratuïta gràcies a la col.laboració voluntària d'un col·lectiu
d'advocats. El Consistori també coordina un servei d'atencio ́ per
als ciutadans que necessitin ajut psicolog̀ic arran de la càrrega
policial patida l'1-O.

Última etapa de les obres del
nucli de Riumar

Les obres de la tercera fase s’iniciaran abans de finals d’any

La Ràpita posarà el nom de
‘Plac ̧a 1 d’octubre’
A la que hi ha annexa al Pavelló Firal

Plenari de l’Ajuntament de Deltebre.

La implicació veïnal ha marcat l’èxit de la primera
edició d’Orígens, a la Ràpita el cap de setmana pas-
sat. Així ho han destacat l’alcalde, Josep Caparrós; el
regidor d’Identitat, Rafa Balagué, i el director tècnic
de l’esdeveniment, Toni Cartes, a l’hora de passar
balanç a una proposta que ha involucrat de manera
directa més d’un miler de persones, vestides amb la
indumentària típica de principis del segle XX.
“Inicialment desconeixíem quina podria ser la res-
posta ciutadana i el que hem comprovat éss que ens
ha sobrepassat la il·lusió. Tothom s’hi ha bolcat. Ha
permès adonar-nos-en de l’encant del nostre barri
mariner”, ha afirmat el regidor Rafa Balague. Durant
l’acte de clausura, es va anunciar que la segona edi-
ció es farà del 12 al 14 d’octubre del 2018.

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha donat aquest dilluns
la benvinguda als participants del programa Reprèn 45, que han assistit a la pri-
mera sessió formativa d'aquesta nova iniciativa de reinserció laboral.
Reprèn 45 és un programa que pretén afavorir la inserció laboral de 25 persones
en situació d'atur majors de 45 anys, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. El
programa, amb una duració de 6 mesos, està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal. El president de
l'ens comarcal, Enric Roig, ha animat els participants a aprofitar aquesta oportu-
nitat per poder reincorporar-se al mercat laboral del Baix Ebre.

A la Ràpita, el cap de setmana passat “L’objectiu és reincorporar al món laboral del Baix Ebre majors de 45 anys”

Èxit de la primera edicio ́
d’Orígens

Primera sessió formativa del 
programa Reprèn 45 

Enric Roig, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, dirigint-se als participants del programa. 

Dani Dassoy
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*LA JORNADA D’ETNO-
LOGIA de les Terres de
l’Ebre tindrà lloc demà
dissabte, 21 d’octubre, a
Riba-roja. La jornada se
centra de manera
monogràfica en algun
dels molts aspectes del
Patrimoni Etnològic,
material i immaterial, del
territori. Aquest any se
celebra la XV edició,
dedicada a les plantes
remeieres i la seva
recol·lecció, distribució i
usos tradicionals.

*L’ESCOLA AGRÀRIA
DE GANDESA, amb la
col·laboració del Celler
Herència Altés de
Gandesa, organitza el
curs Enologia bàsica i tast
de vins, coincidint amb la
30 Festa de Vi. Es desen-
voluparà del 21 d'octu-
bre al 16 de novembre
de 2017, els dissabtes,
de 9 a 14 hores, amb una
durada global de 40
hores.

Més notícies

En referència al comunicat de l’alcalde de Móra d’Ebre de resposta al Grup Municipal d’ERC,
on es diu que el PSC de Móra d’Ebre no ha manifestat el seu rebuig ni ha condemnat l'actuació
de les forces policials del dia 1 d’octubre, els socialistes de la capital riberenca “volem recordar,
que el dia 2 d’octubre vam ser presents a la concentració davant l’ajuntament en rebuig d’a-
quests fets, on en finalitzar vam fer unes declaracions a la ràdio local on ens manifestàvem al
respecte, declarant el nostre rebuig a les actuacions policials del dia anterior. També, el dia 3
d’octubre al matí vam poder assistir a la concentració/manifestació de Móra la Nova i vam
acompanyar als companys socialistes d’aquest poble durant la lectura d’un comunicat on es
condemnaven els fets. També vam ser presents a la concentració del dia 3 a la tarda, davant
l’ajuntament. Recordem que el PSC de l’Ebre i el JSC de l’Ebre va ser els primers, el mateix diu-
menge al matí, que es van manifestar en contra de les actuacions policials i van demanar el
cessament immediat de l’ús de la força per impedir l’expressió ciutadana. En quan a la nostra
oposició conjunta, segons Joan Piñol, amb el grup d’ERC de Móra d’Ebre, volem aclarir que va
ser una decisió molt puntual al coincidir en alguns temes de caràcter local i, per evitar duplica-
cions, vam acordar entrar algunes preguntes conjuntament. Per part nostra no veiem cap
inconvenient, que en temes puntuals i que creiem d’interès comú, col·laborar amb altres grups,
amb qualsevol grup que ens ho demani. Però respectem la decisió d’ERC que ha manifestat
que a partir d’ara no comptarà amb el nostre suport en temes locals de comú interès”.

Comunicat del PSC de Móra d’Ebre

Gandesa celebra aquest cap de set-
mana la quarta edició del Mercat
de Productes de Proximitat. Es trac-
ta d’un mercat que aplega diverses
paradetes de la  producció agroali-
mentària i artesanal de la comarca
de la Terra Alta i de les Terres de
l'Ebre. Hi haurà nombroses activi-
tats previstes per demà dissabte i
per diumenge, destacant l’especta-
cle itinerant pels carrers: ‘L’arbre
màgic’. La inauguració del Mercat
és demà dissabte a les 11 hores a la
plaça del Comerç. 

IV Mercat de Productes de 
Proximitat KM0

Aquest cap de setmana, a Gandesa

Reus va ser la ciutat escollida per la
Denominació d’Origen Terra Alta per
posar en marxa la campanya de pro-
moció del concurs internacional de les
Garnatxes del Món, del que serà seu
oficial de l’11 al 15 d’abril del 2018.
Prop de 200 professionals de la restau-

ració i l’hostaleria vam participar
dilluns d’aquest showroom, que es va
celebrar a la Fira de Reus, i on van par-
ticipar 28 dels cellers que formen part
de la DO, amb més d’un centenar de
referències vinícoles.

Promoció del Concurs
Grenaches Du Monde

La campanya es va posar en marxa aquest dilluns a Reus

El director de
l’Agència de Residus
de Catalunya, Josep
Maria Tost, ha pre-
sentat les dades del
2016 de residus
municipals. Tost ha
explicat que a les
Terres de l’Ebre es
van produir 88.033 t
de residus municipals.
Així, la recollida per
càpita (1,33
kg/hab./dia.) se situa
lleugerament per sota de la mitjana catalana. El Baix
Ebre és la comarca que concentra la quantitat més
alta de residus generats, amb 518,90 kg/hab./any, i
és l’única de la demarcació que supera la mitjana del
país. La Terra Alta és la que fa menys deixalles, amb
355,18 kg/hab./any. 
A l’Ebre la recollida selectiva neta s’ha situat en el
33,29 %, per sobre de la mitjana de tot Catalunya. La
Terra Alta és la comarca que separa de manera més
efectiva els residus, amb un índex del 45,02% del
total generat. La que registra un índex més baix és el
Baix Ebre, amb un 29,86 %. 
A escala local, Miravet és el municipi que separa
millor els residus.

La Terra Alta, líder en
separació de residus a l’Ebre

A nivell local, Miravet és capdavanter
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*LA PRIMERA ÒPERA
ELECTROACÚSTICA
del músic Joan Bagés
parla de la vida i de la
mort utilitzant l’aigua
del riu l’Ebre com a
metàfora. Els textos i els
poemes els han escrit els
artistes Andreu
Carranza i Roman
Aixendri. L’obra s’estre-
narà el pròxim mes de
novembre a Barcelona i
a Tortosa.

*GANDESA: la Sala
Antonio Vilella Vallès
del Centre d'Estudis de
la Batalla de l'Ebre
(CEBE) fou l'escenari de
la presentació del llibre
'Sota les bombes. Atacs
aeris a Catalunya durant
la Guerra Civil', obra
dels historiadors David
Íñiguez i David Gesalí,
amb il·lustracions de
Josep Ramon Casals.

* L ’ A J U N T AM EN T
D’ULLDECONA ha
posat a disposició un
nou servei d’atenció
ciutadana via whatsapp,
al 696934878.

Més notícies

El V Festival de Músi-
ca en Terres de Cruïlla
de la Sénia, organitzat
per l’Agrupació Musical
Senienca, el Centre
d’Estudis Seniencs i
l’Institut Ramon Munta-
ner, ha preparat per
aquest diumenge la pri-
mera de les activitats
previstes en la seua pro-
gramació. Com és habi-
tual la primera cita del
festival són els tallers de
jota cantada i de jota
ballada, dirigits pels pro-
fessors de l’Aula de Mú-
siques de la Terra Artur
Gaya i Dolors Espelta.
Les classes s’impartiran
en el recinte de la Fira
d’Artesania de la Fusta i
del Moble de la Sénia,
que se celebra aquest
pròxim cap de setmana,
ja que és la manera que
té el festival de col·labo-
rar amb la fira i amb la
població. Les activitats
del festival continuaran els dies, 27, 28 i 29 d’octubre.

Aquest dilluns va
tenir lloc, davant
de l’Escola Joan
Baptista Serra,
l'acte de presen-
tació de les
accions dutes a
terme pel consis-
tori  per a millorar
l'accés i la segure-
tat de l'alumnat a
les hores d'entra-
da i sortida dels
centres educatius.
La satisfacció pels
resultats d’aques-
ta actuació impul-
sada per la
Regidoria d’Ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar “fou màxima
i, així ho van demostrar, en les seues intervencions, els alumnes, la
comunitat educativa, les associacions de mares i pares d’alumnes i
els representants del consistori”. Durant l’acte, els estudiants de 6è
de primària  van llegir un manifest sobre els impactes ambientals del
transport i sobre la necessitat d’una nova mobilitat urbana que evite
els efectes negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe, mentre que
els xiquets i xiquetes de la llar d’infants van lluir la pancarta, que
han creat per a l’ocasió, “caminem segurs”.
També es va fer lliurament, als cossos de seguretat i emergències,
així com a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, d'una clau de les
pilones que evitaran la circulació del trànsit rodat en aquesta zona
en els horaris d’entrada i sortida dels alumnes.

V Festival de Música en
Terres de Cruïlla

Mesures per a una mobilitat
segura a la zona escolar

A la Sénia, 22, 27, 28 i 29 d’octubre i 11 de novembre de 2017 D’Alcanar

La divulgació històrica i la implicació
ciutadana, plats forts de Tyrika

Alcanar va fer un viatge en el temps per a tornar als seus orígens

El passat cap de setmana, Alcanar va fer un viatge en
el temps per a tornar als seus orígens. Tyrika, la mítica
ciutat ibera, situada entre la desembocadura de l’Ebre
i Peníscola, va tornar a brillar amb llum pròpia amb la
cinquantena d’actes celebrats per a posar en valor
aquesta civilització. L’afluència de visitants, que va
superar amb escreix les previsions, la qualitat de les
diferents propostes pedagògiques i la participació del
teixit social són els principals motius que han portat
l’Ajuntament a fer una valoració molt positiva. Helena
Fibla, coordinadora del Festival, afirma que “hem

aconseguit apropar el món iber a menuts i grans
d’una manera didàctica i lúdica a la vegada, gràcies
a les diferents activitats i a la col.laboració d’empre-
ses especialitzades en recreació històrica, que han
ofert diversos espectacles, demostracions, tallers i
recreacions”. Jordi Monfort, regidor de Turisme,
destaca que “aquest nou plantejament ha de ser el
punt d’inflexió per a fer créixer l’esdeveniment en
pròximes edicions. Hem assolit els objectius marcats.
Cal plantejar nous reptes per convertir Tyrika en un
referent en la recreació i divulgació del món iber.”

Presentació de les mesures.
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*EBRERGENT, el pro-
jecte impulsat de
manera conjunta per la
Direcció General de
Joventut del
Departament de
Treball, Afers Socials i
Famílies de la
Generalitat de
Catalunya i Lo Pati-
Centre d’Art Terres de
l’Ebre, informa que la
convocatòria per al
2018 s’acaba d’obrir i
el termini per presen-
tar-s’hi acaba el 26 de
novembre.
En aquesta nova edició
d’#Ebrergent es vol
mantenir l’esperit de
proposta oberta no
competitiva que busca
crear un espai comú en
el qual els artistes joves
de les Terres de l’Ebre,
visquin o no visquin al
territori, puguin com-
partir inquietuds, idees
i propostes que derivin
en un projecte col·lec-
tiu com ha passat en la
convocatòria 2016-
2017.

Més notícies

Dimecres, 18 d'octu-
bre, va tenir lloc una for-
ta pluja a les Terres de
l'Ebre, a causa del pas
de l'huracà Ofelia. Van
ser molts els municipis
ebrencs per on va passar
la tempesta però con-
cretament es va registrar
una forta inundació a la
Residència i Centre de
Dia de L’Onada a Gan-
desa. Al municipi hi van
caure més de 110 litres
per metre quadrat, pro-
vocant la inundació dels
baixos de la residència.
Al seu interior es troba-
ven 70 persones usuà-
ries, les quals es van
traslladar a les plantes
superiors de l’edifici,
sense cap mena de risc. 

Tot i els danys materials ningú va patir cap mal i tot es va solucionar
sense incidents. Des de L’Onada Serveis volem agrair la col·laboració de
tothom que va ajudar durant la inundació, a l’equip de professionals de
L’Onada i d’altres centres del grup que també hi van ajudar, als serveis
d’emergència que van actuar de manera ràpida i eficaç, gràcies a tots.
També volem agrair totes les mostres de suport que hem rebut arran d’a-
quest incident, que ha esdevingut sense cap mena de ferit. 

Móra la Nova ha rebut aquest diumenge dues noves locomoto-
res de principis dels anys 50 que s'incorporaran al projecte del
tren turístic Caspolino. Les locomotores han entrat a l'estació de
matinada, provinents de Madrid Fuencarral, i tenen un alt valor
històric, ja que van ser les primeres elèctriques que van moder-
nitzar la xarxa ferroviària després de la Guerra Civil. El repte dels
voluntaris del Museu del Ferrocarril de Móra és ara restaurar-ne,
de moment, una perquè torni a funcionar i encapçali la primera
fase del Caspolino conjuntament amb la locomotora ja rehabili-
tada Ye-yé. El tren, que hauria de circular entre el Baix Aragó,
les Terres de l'Ebre i Tarragona, està previst que es posi en fun-
cionament l'estiu del 2019.

Agraïments de 
L’Onada Serveis

Móra la Nova rep dues
locomotores dels anys 50

Per la col.laboració davant de la inundació de la residència de Gandesa Que s'incorporaran al Caspolino

Dimarts vinent entrarà en funcionament
l'aparcament d'enllaç amb el servei de bus

De l'Hospital de Tortosa

L'aparcament d'enllaç amb el servei de bus de
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa entrarà en
funcionament el proper dimarts, 24 d'octubre. Els
usuaris podran aparcar gratuïtament al nou recinte
de la plaça del Bimil·lenari si utilitzen la línia urbana
L2, que connecta amb el centre hospitalari amb fre-
qüències de busos cada 15 minuts. L'aparcament es
va posar en servei al juliol i ha estat gratuït tot aquest
temps per donar-lo a conèixer a la ciutadania. A par-

tir de dimarts, al recinte hi haurà una màquina expe-
nedora de tiquets i una màquina de pagament per als
no usuaris del bus. Per altra banda, també hi haurà
una màquina a l'Hospital Verge de la Cinta per vali-
dar la gratuïtat del tiquet. L'aparcament, d'uns 4.000
metres quadrats, té capacitat per a 118 vehicles. El
Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha invertit
270.000 euros i serà gestionat per l'empresa pública
Cimalsa.

Ye-yé, locomotora ja rehabilitada.
ACN

La coneguda Ruta de tapes i llar d'infants que s'organitza des de la Regidoria de Turisme ha anunciat
que té un nou centre adherit: L'Onada Bressol del Delta. Amb aquesta participació del centre en l'ac-
tivitat gastronòmica, els més petits podran gaudir de la pràctica culinària tot experimentant. La tapa
que elaborarà i presentarà L'Onada Bressol forma part del “projecte de les nostres arrels, tot poten-
ciant l'extraordinària gastronomia de les Terres de l'Ebre. Volem destacar que tota la feina de cuina i
mostra anirà a càrrec dels infants de la llar”. Per gaudir d'aquesta fantàstica degustació podeu dirigir-
vos al centre de L'Onada Bressol del Delta avui divendres, 20 d'octubre de 17.00 h a 19.00 h i dissab-
te, 21 d'octubre, des de les 11.30 h fins a les 13.30 hores del matí. A la tarda també podreu seguir de
les degustacions de 18.30 h a 20.30 h. No us perdeu les degustacions dels infants del Delta.

L'Onada Bressol del Delta se suma a la Ruta de Tapes de Tardor

Els més menuts seran els encarregats d'elaborar degustacions
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Rosa Vandellós

CONLLOGA:  
Grup de Suport i Acompanyament a la Criança de la Terra Alta

CONLLOGA és una asso-
ciació de pares i mares de
la Terra Alta que va néixer
l'any 2016 amb la necessi-
tat de compartir inquietuds
i fer tribu en l'àmbit fami-
liar, per aprendre, els uns
dels altres, a partir de les
experiències individuals.
Parlem amb Judit, Elga,
Magda, Cinta i Cris, enca-
rregades de coordinar i
gestionar CONLLOGA.

Més Ebre: Tot va començar
amb quatre amigues i
mares, i un grup de what-
sapp.
Coordinació Conlloga: Sí.
Es va gestar de manera
espontània entre quatre
dones, amigues que vam
ser mares al mateix temps, i
que davant del repte i dels
dubtes i inquietuds que sor-
geixen en un moment vital
tan potent per a nosaltres,
decidim compartir camí.
Arran d'aquí, identifiquem
la nostra mateixa necessitat
en altres mares i pares del
nostre voltant, i arribem a
la conclusió que seria una
bona idea consolidar un
grup d'acompanyament a
la criança a la Terra Alta. La
finalitat del mateix no és
més que oferir suport, com
el nostre nom ho indica, en
tot el procés de la materni-
tat/paternitat. Posicionar-
nos com a punt de referèn-
cia davant de les necessitats
que puguin tindre les famí-
lies terraaltines, ja sigui per
resoldre dubtes, buscar
professionals, demanar opi-
nions o qualsevol altre
tema relacionat.

ME: Que significa CON-
LLOGA?
CC: CONLLOGA és una
expressió col•loquial que
fem servir a la nostra
comarca i que significa tenir
afinitat amb algú per fer
una cosa concreta. En lo
nostre cas, busquem "con-
lloga" per fer tribu en l'àm-
bit familiar.

ME: Aquest projecte està
obert a tothom o només
pertany a la Terra Alta?

CC: És un projecte obert a
totes les famílies amb
interès de compartir i enri-
quir el teixit social, tant dels
adults com dels fills.
Actualment, com bé has
dit, som cinc mares (Elga,
Magda, Cinta, Cris i jo) les
encarregades de coordinar i
gestionar totes les referèn-
cies que va generant lo
mateix diàleg (a través del
grup de Whatsapp del
quan en som partícips unes

80 famílies), però ens defi-
nim com simples recepto-
res d'informació que pre-
tenem transformar les
inquietuds comunes en
actes concrets per al bene-
fici col•lectiu.

ME: Parlem d'activitats?
CC: I tant! Portem funcio-
nant des del gener del
2016, i des de llavors orga-
nitzem trobades mensuals,
generalment a la Biblioteca

Comarcal de Gandesa que
ens cedeix l'espai per reunir-
nos. Estem centrades princi-
palment en la primera infàn-
cia (de 0 a 7 anys) i hem
realitzat fins al moment,
xerrades, tallers i activitats
com: "Taller d'higiene nasal
i aparell respiratori",
"Gestió de les emocions a
través de les Flors de Bach",
"L'alimentació en la primera
infància, BLW (Baby Led
Weaning)", "L'ús de les

tecnologies en la infàn-
cia", "Viure la sexualitat
en família", "Gestió de
l'estrès infantil", "Sistemes
de Retenció Infantil",
Taller "El joc és vida",
cinefòrum "Canviant la
manera de néixer",
"Sortida en bici per la Via
Verda", "Family Yoga
Party", i "Primers auxilis en
infants". De manera
simultània a les activitats per
als adults, organitzem tallers
per als més petits de casa
tals com "Taller de relaxació
i benestar emocional",
tallers "D'expressió creati-
va", "Educació en valors" a
través de conta-contes, acti-
vitats per estimular l'autoes-
tima i la conducta social.
Les nostres activitats són
bàsicament de caràcter
altruista.

ME: L'octubre del 2016
vau organitzar una jorna-
da sobre la nova escola,
on van col•laborar cinc
centres educatius del nos-
tre territori (Escola Doctor
Ferran de Corbera d'Ebre
que va ser l'amfitriona de
la jornada, l'Escola Puig
Cavallé de Gandesa,

l'Institut-Escola Mare de
Déu del Portal de Batea,
L'Escola Sant Llàtzer de
Tortosa i l'Escola Consol
Ferré d'Amposta).
CC: Sí. Són centres pioners
en la implementació de
noves metodologies d'e-
ducació activa. Vam plan-
tejar-mos quina és l'escola
que volem per als nostres
fills i filles, i gràcies als
equips directius de les
mateixes i a representants
de les AMPES dels
col•legis, vam tenir l'opor-
tunitat de conèixer de pri-
mera mà quins són els
objectius que perseguei-
xen a través dels seus pro-
grames. Cal remarcar l'èxit
de participació per part de
les famílies i docents inte-
ressats en la temàtica trac-
tada, així com del suport
que vam rebre per part de
l'Ajuntament de Corbera
d'Ebre i de les escoles parti-
cipants per dur-ho a terme.

ME: I dissabte 21 d'octu-
bre, una xerrada sobre les
rebequeries.
CC: Aquest any 2017 hem
treballat per un altre
"gran" esdeveniment, que
realitzarem el proper dis-
sabte 21 d'octubre a l'IES
Terra Alta de Gandesa en
col•laboració amb el
Consell Comarcal de la
Terra Alta i el SIAD.
Aquesta vegada parlarem
de "Rebequeries" amb la
Míriam Tirado, periodista,
bloguera i mare, que entre
moltes altres coses, es dedi-
ca a donar xerrades arreu
del territori. Acumula unes
50.000 seguidores i segui-
dors entre Facebook i
Instagram, a part de publi-
car periòdicament al seu
blog i al seu canal de
Youtube, a més de fer arri-
bar una newsletter a totes
les persones subscrites al
seu web.

Per més informació:
www.facebook.com/con-
llogaterraalta

Oferirim suport en tot el procés 
de la maternitat/paternitat

A TERRA ALTA
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Les campanyes dels darrers anys, des
de la Federació, sempre serveixen per alguna cosa.
Hem de pensar que sí. La meua opinió és que els in-
sults i les provocacions no han baixat. Jo en sento cada
cap de setmana pels camps. El que també entenc és
que l’àrbitre, si ha de parar el partit cada cop que li
diuen alguna cosa, és possible que cap confrontació es
disputaria. El tema és greu. I és no és aïllat. 

Per tant, d’entrada, lamentar els crits racistes que va
contemplar diumenge l’àrbitre a l’acta del partit Batea-
Pobla Mafumet. Un sector de l’afició local, molt apas-
saionada sempre amb el seu equip, demanava la targe-
ta vermella per una entrada del jugador de la Pobla
que va ocasionar la lesió de l‘Enric. És complicat l’au-
tocontrol, però ha d’existir. S’ha de buscar evitar se-
gons quines situacions, i, sobre tot, els insults. Des de
Batea m’asseguren que van intervenir, diumenge. 

Però, en general, hi ha molta feina a fer per directius
i tècnics, tenint un paper molt important els delegats.
I és un problema del que ningú s’escapa. I avui pots
denunciar-lo que t’ha passat en un partit fora de casa,
però la setmana vinent pot succeir-te en el partit quan
jugues a casa. 

Probablement, el dia que hi hagi una suspensió per
insults es tindrà tot més en compte. L’important, pen-
so, és parar el partit uns minuts i buscar calmar els
ànims. Així s’aconsegueix. I reflexionar tots una mica. 

I s’ha de valorar que fa 30 anys la situació era molt
més complicada que ara. Però queda molt per a fer. I
és feina de tots canviar una tendència que, per desgrà-
cia, està molt arrelada. 

‘Zero insults’

L’Ascó va guanyar el Cer-
danyola (3-1) i amplia la rat-
xa de rècord en la categoria.
Són 8 victòries seguides. L’e-
quip de Castillejo és segon,
un punt per darrera del líder
Espanyol B.

Del partit contra el Cer-
danyola cal dir que va ser
molt travat. L’Ascó, en les
dues primeres arribades, la
primera aprofitant una inde-
cisió del porter visitant i la se-
gona en un córner, es va
avançar amb el 2-0 al minut
15. Godia va ser el golejador.

Però amb el 2-0, l’Ascó es
va acomodar i va donar vida
a un rival que va començar
espès però que va entrar en
situació amb un gran gol
d’Aliaga. A la represa, amb el
2-1, els asconencs no van poder tenir
la pilota i van patir fins que al minut
73, arran d’un llançament de banda,
Masqué va afusellar el 3-1. El tècnic
Castillejo admetia que l’equip està en
una bona dinàmica i que dissabte va

guanyar sense jugar bé i pràcticament
sense crear ocasions clares. També
deia que ni com a jugador ni com a en-
trenador havia viscut una ratxa de 8
victòries seguides. Posteriorment al
partit es va fer una multitudinària pre-

sentació del futbol base del club. L’As-
có visita diumenge el Terrassa. Víctor
Garrido ha estat baixa fitxa al Tortosa.
El porter Eudal (Tortosa) va fitxar i ja
va estar a la banqueta dissabte.  

Rècord del FC Ascó
TERCERA DIVISIÓ. ÉS SEGON A LA TAULA. 8 VICTÒRIES SEGUIDES

Va vèncer el Cerdanyola i amplia una ratxa per a la història de la categoria

Gabi Sanz
L’Ascó va guanyar el Cerdanyola, dissabte passat, i segueix batent rècords.
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A la Primera catalana, en les últimes 6 campanyes, sem-
pre hi ha descensos dels nostres representants de la pro-
víncia: 11/12 Tortosa; 12/13 Valls; 13/14 Jesús i Maria;
14/15 Torreforta; 15/16 Catllar, Reddis, Amposta i
Torredembarra; 16/17 Morell i Jesús i Maria i aquesta
temporada més dels mateix: Valls, Vila-seca i Tortosa en
posicions dels descens. I en la jornada 34, el 75% d'e-
quips que estaven en descens a la jornada 7, també ho
estan al final de la campanya. Una campanya més, la
segona catalana tindrà molta pressió durant tota la tem-
porada i això ja és molt normal els darrers anys. La
Federació ha de posar ordre i fer una lliga de 20 equips.
O fer una primera catalana de 4 grups o una Tercera divi-
sió de 2. Una temporada més, podrem veure a la segona
catalana 5/6 descensos. una barbaritat. Des de Valls em
diuen "nosaltres no baixarem" i a Tortosa ja han fet un
fitxatge. Jo vaig dir que baixarien dos equips de la provín-
cia i ho mantinc. Hi ha molt potencial a la 1a catalana;
dels últims 4 classificats, 3 són equips que han pujat. De
moment, Àngel, del Tortosa, i, López, a Valls, segueixen
.Jo ni sóc optimista ni pessimista. Realista. Només cal
veure la dada: Valls, Vila-seca i Tortosa (entre els 3) han
jugat 20 partits i només dues victòries. Si Valls i Tortosa
no fitxen més tenen moltes possibilitats de descendir.
Diumenge Tortosa-Martinenc, toca una altra proesa.

L’opinió de Joaquin Celma. 

El fantasma dels descensos
Victòria al camp del Valls, amb gran gol del rasquerà Joan Sabaté (0-1)

Els d’Àngel Garcia rebran diumenge el líder Martinenc (17.30h)

La Rapitenca respira
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va guanyar al camp del Valls, en el der-
bi, amb un gran gol de Joan Sabaté (a la foto) des de la
frontal de l’àrea (0-1). És ben cert que els rapitencs van
poder decidir a la segona meitat però també ho és que
el Valls, amb els minuts, va tenir dues ocasions per ha-
ver empatat. El triomf estabilitza a l’equip i és balsàmic
per poder encadenar-ne un altre diumenge vinent
(12h) contra el Vista Alegre i, d’aquesta forma, iniciar
una dinàmica positiva que fins ara ha faltat. I és que
quan els bons resultats no arriben, amb una plantilla
amb moltes incorporacions i amb més possibilitats de
les mostrades fins ara, els dubtes i el neguit apareixen i
també la rumorologia. Així com les disconformitats per
decisions tècniques. La victòria a Valls ho calma tot.

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Resums amb tots els gols: Terrassa-Ascó,
Rapitenca-Vista Alegre, Tortosa-Martinenc,
Ulldecona-Cambrils Unió, Perelló-Ampolla i
Tivenys-Amposta.  Convidats: Sergi Masqué,

Antoni Teixidó i Jesús Ferrando 

22.30 h 

El Tortosa va caure golejat a Balaguer (4-
0), diumenge passat. Segons Àngel Garcia,
el tècnic, “a la primera meitat, excepte una
errada individual que va costar el penal i l’1-
0, vam estar bé i a la represa vam tenir la
nostra ocasió amb una acció de Virgili que
no va poder rematar Ion. Després, l’àrbitre
va ser molt estricte amb nosaltres i, sense
justificar el resultat amb això, ens va condi-
cionar amb les expulsions de Puig i Carles.
En els darrers 15 minuts vam rebre els altres
gols”.  La golejada genera preocupació i ha
destapat la rumorologia en l’entorn del
club. De moment, el primer moviment ha
estat la incorporació del davanter Víctor Ga-

rrido (Ascó). Tal com vam avançar setmanes
enrera, hi havia interés i aquesta setmana
s’ha concretat. Albert Arnau, capità els da-
rrers anys, per un tema estrictament laboral,
ha estat baixa i torna al seu poble, fitxant
amb l’Ulldecona. El Tortosa estrenarà gespa
artificial diumege, contra el líder Martinenc.
Abans es farà la presentació del futbol base
(16 h) i un homenatge a expresidents
(16.30 h). El partit serà a les 17.30 h.  

Víctor Garrido (Ascó) fitxa amb el Tortosa
ALBERT ARNAU, PER MOTIUS LABORALS, ÉS BAIXA I VA A L’ULLDECONA

RESPOSTA DEL BATEA
A LES QUEIXES PER

‘INSULTS RACISTES’ DE
LA POBLA

la Pobla de Mafumet B ha
denunciat aquesta setma-
na, després de visitar el
Batea, que el seu jugador,
Yatman Fall, va rebre
insults quan va fer una
entrada que va suposar la
lesió del local Enric. Des de
la Pobla s’ha comentat que
l’àrbitre havia d’haver parat
el partit o, fins i tot, “sus-
pendre’l”. Tal com posa  a
l’acta, “aficionats locals van
dir-li negre i assassí al
jugador quan fou substi-
tuit”. Des de Batea, Joan
Suñé, vcepresident del
club, aclaria que “reprovem
totalments els insults. No
tenen justificació. Tot i que
l’entrada d’aquest jugador
va suposar la lesió d’Enric,
un noi del poble. I era una
entrada de vermella. I
només es va mostrar la
groga. També cal dir que
vam intervenir de seguida i
vam parar-ho, per evitar
més comentaris. Crec que
això també s’hauria de des-
tacar”. Suñé afegia que “se
li ha donat molta dimensió
al tema. Potser la Pobla si
hagués guanyat no hagués
anat als mitjans com ho ha
fet. El que també estaria bé
és que s’haguessin interes-
sat per l’Enric, lesionat pel
jugador seu. I això no ha
succeit”. El Batea ha rebut
una sanció de 125 euros. 

El Tortosa estrenarà la nova gespa
artificial de l’estadi Josep Otero. Abans
es farà la presentació del futbol-base.
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El Camarles va perdre el tercer partit, segon seguit fora. Va ser al Morell
(2-1). Segons el tècnic, Xavi Cid, “partit nefast per part nostra, poc posats, i,
en general, amb molt baixa intensitat. Excepte els primers minuts,  quan vam
crear un parell d’arribades per banda dreta, amb una jugada de gol anul.lada
per un fora de joc que crec era, no vam fer perill al primer temps. I, amb els
minuts, vam baixar intensitat i, tot i que el Morell, no ens va fer ocasions, li
vam donar vida i poc a poc va creure que podia guanyar”. A la represa, se-
gons el tècnic, “tot i parlar-ho, no vam millorar. El Morell va pressionar més
amunt. I arran d’una errada defensiva nostra, ells van aprofitar-la per marcar
l’1-0. Vam fer dos canvis i vam reaccionar, empatant el partit amb gol de
Moha, amb assistència de David. Però, arran d’una altra errada doble, una
tècnica i una altra de posicionament, ens van marcar el 2-1 del que ja no vam
poder refer-nos”. El tècnic afegia que “va ser una llàstima després del gran
esforç que vam fer, remuntant contra el Cambrils Unió. Vam perdre per falta
d’intensitat i d’ambició. Vam deixar escapar tres punts importants per poder
estar més amunt. Haurem de tornar a remar en la mateixa direcció i ser més
un equip i no un grup d’individualitats”. Aitor i Ferreres, tot i estar a la ban-
queta, i Vila foren baixa. El Camarles rebrà l’Hospitalet.

Un Camarles desconegut 
cau al camp del Morell

PARTIT ‘NEFAST’ SEGONS EL TÈCNIC XAVI CID

L’Amposta va guanyar el Torre-
dembarra (1-0), amb gol de Felipe.
Va poder decidir perquè va disposar
de més ocasions, però no les va
transformar i al final va haver de pa-
tir per sumar la victòria. El tècnic Al-
bert Bel va dir que “va ser un partit
molt seriós el jugat per part nostra.
Vam necessitar tenir molta continuitat en el joc i fer-ho de for-
ma molt ordenada per evitar que el rival ens sortís a la contra.
Però en tot moment vam portar la iniciativa en el joc i vam po-
der controlar el partit i les transicions del rival. Tot i això, la
manca d'encert en els metres finals va fer que no puguèssim
sentenciar molt abans i poder guanyar de forma més clara”.
L’Amposta visita diumenge el Torreforta. El davanter Vieri ha
causat baixa del club. Torna al Valls. 

Val el gol de Felipe

SEGONA CATALANA. AMPOSTA-TORREDEMBARRA (1-0)

L'Aldeana va guanyar un Alcanar, equip que acumula tres derrotes seguides (3-1). Els visitants van co-
mençar millor i es van avançar amb gol de De la Torre. Els canareus van dominar més la pilota en els pri-
mers 20 minuts. Posteriorment, el duel es va equilibrar i l'Aldeana va guanyar metres, empatant Àlex Ale-
gre a la sortida d'un córner. Fins el descans, partit trepidant amb anades i tornades i un Alcanar que va
perdonar amb una ocasió clara d'Adrià.
A la represa va seguir la mateixa tònica: partit fracturat per la intensitat i les alternatives. L'Alcanar, durant
els primers 20 minuts de la represa, va dominar i va tenir opcions. 
Amb els minuts, l’Aldeana, també ben posada, va reaccionar i el partit va ser vibrant, amb molt de ritme
i alternatives. Els aldeans van incrementar la pressió. I es van avançar amb gol del senienc Ramon Ibañez,
qui va rematar una falta que va traure Àlex Alegre. Amb el 2-1, minuts frenètics amb una ocasió clara de
l'Alcanar per empatar i opcions locals a la contra per a sentenciar. Ja en temps afegit, en una d’aquestes
contres, Àlex Alegre va finiquitar el duel amb el 3-1 final. Un gran partit.

Primera derrota de la Sénia, que va perdre a casa contra el Gandesa (1-2). Primera meitat frenètica. La Sénia, amb gol de Zaragoza al primer minut, aprofitant un
rebuig de Rojas, es va avançar en el marcador. El partit, amb l'1-0, va tenir anades i tornades, amb dos equips que pressionaven dalt. Per això no va haver-hi centre
del camp. El Gandesa, amb gol marca de la casa de Dilla, va empatar i amb l'1-1, fins el descans, van existir fases de domini altern, amb més arribades visitants que
va evitar Kevin. A la represa, amb els minuts, el Gandesa es va apoderar del partit davant de la Sénia que va acusar el desgast de la primera meitat. Els gandesans
van estar millor i un gran gol de Gumiel, amb tret des de 30 metres, va valdre el triomf. Un golàs. Amb l'1-2, el Gandesa va perdonar la sentència i per aquest motiu
va haver de patir a darrera hora quan la Sénia va buscar a la desesperada l'empat. Triomf important dels de Camarero després de dues derrotes. 

L'Aldeana guanya l'Alcanar en un gran partit

El Gandesa
s'imposa a la

segona
meitat (1-2)

3A CATALANA. EL DUEL NO ES VA DECIDIR FINS EL 92, QUAN ÀLEX ALEGRE VA FER EL 3-1

Segons Nando Garcia, tècnic del Catalònia, “en línies ge-
nerals, penso que vam merèixer més. L’equip va efectuar un
gran treball, competint fins el darrer minut”. Nando afegia
que “Otero i Martí van fer les primeres rematades i després
el seu porter, Andrés, va realitzar diverses intervencions. Ells
van tenir una ocasió abans del go nostre, marcat per Enric,
arran d’un córner. Posteriorment, Martí va fer un travesser.
A la represa, crec que en els primers 15 minuts, l’àrbitre no
va estar bé, i va permetre el joc al limit del regalment del ri-
val. Això ens va frenar, a més d’un gol anul.lat que creiem
que és legal. Del 2-0 vam passar a l’1-1 amb un penal. Però,
malgrat això, vam tornar a tenir ocasions que va evitar el seu
porter, que va estar espectacular. Dir també que en els da-
rrers 10 minut, el partit es va trencar, amb arribades a les àre-
es, la darrera nostra, de Lluís”. Lamentar la lesió de Jordi
arran d’una entrada que va rebre dins de l‘àrea visitant. Toni
Ondazabal (Ulldecona) va debutar, en el retorn al Cata.

El Cata topa amb Andrés

EL PORTER DE LA CANONJA HO PARA TOT (1-1)

L’Ulldecona és segon, després de guanyar el Reddis (3-4).
Nacho Nuez està sent la revelació, com es podia preveure.
Ja porta 8 gols. Dissabte en va fer 3. El mister Teixidó, del
partit, considerava que “es va complicar aviat amb el 2-0.
Vam fer dos canvis i també una modificació en el sistema.
Fins el descans, el partit es va igualar. A la represa, aviat, en
un córner, Moha va fer el 2-1. I, poc després, Nacho va em-
patar. Els dos equips ens vam quedar amb deu i el partit va
obrir-se. Arran d’una indecisió nostra, ens van marcar el 3-
2. Però l’equip va respondre i es veia que podia tenir op-
cions. En un córner, Nacho va fer el 3-3 i en una contra, ell
mateix faria el 3-4”. L’equip és segon: “sabem que estem
minvats per totes les baixes, però els que juguen ho donen
tot. Portem una ratxa bona però hem de tocar de peus a te-
rra, pensant amb la permanència”. Nacho és el pichichi: “la
seua aportació és clau. Estem molt contents”, diu Teixidó.  

L’Ullldecona es dispara amb el
quart triomf seguit

HAT-TRIC DE NACHO (3-4)

Victòria molt important del Batea, que amb els 3 fitxat-
ges (Marc, Matias i Diego) té més recursos. La Pobla es
va avançar amb gol, a la sortida d’un córner, de Fall Yat-
ma. “Aquest gol ens va fer molt de mal i la Pobla va gau-
dir de diverses ocasions per ampliar el marcador abans del
descans. Però no les va aprofitar”, deien des de Batea. A
la represa, “només començar, una centrada va acabar
amb gol en pròpia porteria. Fou l’1 a 1”. Tot i que la Po-
bla va tornar a avançar-se, “l’equip estava més posat, ju-
gant amb més intensitat i creient en les seues possibilitats.
Al 60' empatava Marc Villarroya, un dels fitxatges i que
ha estat un encert incorporar-lo. L’equip va crèixer i, poc
després, Jordi Vilanova, un dels destacats, va fer un gol
de falta directa. Era el 3 a 2. Cristino va reestablir l’empat
i el partit fins el final fou boig, amb opcions dels dos
equips fins que en afegit Sergi Prats aconseguia el 4 a 3,
amb una passada a l’espai de Jordi Vilanova. Gol que va
fer ensorrar el municipal per l’agonia i pel valor dels 3
punts”. A la plana 11, comunicat del Batea.

Victòria agònica del Batea, en
temps afegit, amb gol de Prats

CONTRA LA POBLA (4-3)

La Cava, cuer del grup, va perdre al camp del
líder Cambrils Unió al minut 93 (1-0). Tot i les
baixes de Mochi i Amador, sancionats, i de Ro-
ger, lesionat, l’equip, amb 2 juvenils, va vendre
cara la derrota i va oferir una millor imatge. El
tècnic Isaac Fernández comentava que “el càs-
tig al final fou dur, però estic molt satisfet dels
jugadors, de la seua actitud davant d’un gran
rival, i, malgrat les baixes, fins i tot amb el 0-0
vam tenir ocasions. És cert que ells les van tenir
a la primera meitat, però ens vam defensar
força bé, amb molt bona feina i amb dos juve-
nils als laterals. Crec que l’1-0 no va ser just
però el partit ajuda animicament per seguir tre-
ballant i millorant per revertir la situació ac-
tual”. La Cava, que recuperarà jugadors,
afronta diumenge un partit clau, contra el Mo-
rell. Després visitarà l’Hospitalet. Dues jornades
que marcaran la situació i el futur immediat.

Orgull cavero al camp del
líder Cambrils Unió

DERROTA AL MINUT 93 (1-0)

PRIMERA DERROTA DE LA SÉNIA, QUE A LA REPRESA FOU SUPERAT PER UN RIVAL QUE VA FER MOLT BONA SENSACIÓ

La lliga de la igualtat
Abans de començar la temporada ja ho avançava. Podrem veure una lliga
ebrenca i quan portem un 20% del campionat només cal veure la classi-
ficació: entre els 7 primers classificats,5 ebrencs. Davant el dubte de si
aquesta lliga era de menys potencial per no tenir al Valls i Tortosa, jo vaig
dir que cada lliga és diferent, i aquesta és la de la igualtat. En aquesta jor-
nada, dos empats i la resta de marcadors tots van ser victòries per la míni-
ma. I els 8 primers classificats només estan separats per 4 punts i, a més,
els favorits Amposta i Cambrils Unió pateixen per guanyar. 
Només un equip ja queda invicte a camp contrari, La Sénia, mentre que
el camp propi en són 7: Cambrils, Amposta, Gandesa, Camarles, Vendrell,
Torredembarra i Canonja no han perdut com a locals. 
Desperta el Batea, victòria important. Ulldecona porta 4 partits dolços.
Teixidó trau petroli. Al camp del Reddis va anar amb 7 baixes de jugadors
que van començar la temporada. La Cava fins al 90 aguantà a Cambrils
amb 7 titulars del planter, els següents dos partits els guanyarà.

JOAQUIN CELMA
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L’Ampolla va guanyar el S. Bàrbara (2-1) i segueix sent un dels líders, amb un partit menys. Gallego va
avançar el conjunt local, però el jove Josep Montesó va empatar per al Santa Bàrbara. En la recta final
del duel, Guillem Navarro va establir el 2-1. Segons Enric, tècnic de l’Ampolla, “potser ha estat el pitjor
patit a casa. Tot i que vam començar molt bé, durant els primers 20 minuts, fins que Gallego, a cen-
trada de Torres, va marcar l’1-0. A partir d’allí, vam baixar. Ja no podíem combinar ni fer circular la pi-
lota i ens vam desconnectar donant vida al S. Bàrbara que, en una contra, va empatar poc abans del
descans. A la segona meitat, domini nostre, però ells estaven ben posats, amb sortides a la contra. Ens
va costar molt. Els canvis van donar una mica més de soltura i una centrada de Samu la va rematar Gui-
llem fent el 2-1. Triomf complicat. L’important fou el resultat”. Per la seua part, Robert Cantó, del S.
Bàrbara, deia que “l’Ampolla va començar millor, dominant i creant ocasions, fent l’1-0. Poc a poc el
partit es va igualar i ja vam fer alguna arribada, empatant Josep. A la segona meitat, més domini seu
però estàvem ben posats, fins que va arribar el 2-1. Vam competir bé davant d’un gran equip, amb
grans jugadors”. El Santa va haver de fer 3 canvis a la represa per lesió, entre ells el del porter Jaume. 

L’Ampolla pateix però guanya el S. Bàrbara

3A CATALANA. GOL DE LA VICTÒRIA DE GUILLEM NAVARRO (2-1)

El Móra la Nova continua sent un dels líders (amb un partit més) i ja porta 29
gols en 7 jornades, després de golejar a Vilalba (0-4). Els locals són cuers amb un
punt. Miquel Cotaina, tècnic del Vilalba, explicava que “la primera meitat va ser
igualada i, tot i que ells sempre fan sensació de perill pels jugadors que tenen, els
vam aguantar bé, fins que va arribar una gran jugada i ens van marcar el 0-1. Pos-
teriorment, Agustí va aconseguir, amb un gran gol, el 0-2 que ja ens va afectar
molt. I després van arribar els altres gols. Res a dir. El Móra té molt potencial i és
un gran equip”. Albert Lizaso, tècnic del Móra la Nova: “en primer lloc, m’agrada-
ria destacar el joc dur que va fer el Vilalba i penso que l’àrbitre ho havia d’haver
tallat. Van haver entrades que no calien. Del partit, dir que sabíem que seria com-
plicat. Però vam jugar amb molta serietat, molt posats i decidint a la segona meitat
una vegada va arribar el 0-3. M’agradaria destacar també la nombrosa afició que
ens va acompanyar. Hem de seguir, gaudint del moment”.  

El Móra la Nova segueix imparable

VA GOLEJAR EL VILALBA (0-4). GOLS DE FUERTES (2), AGUS I PALOMAR

El J i Maria no perdona a casa. Va vèncer un Corbera que
és penúltim (2-1). Segons Ito Galve, del J.i Maria, “partit
amb domini absolut nostre, des del principi quan ja vam tenir
diverses ocasions. Però arran d’una errada defensiva nostra,
ells van fer el 0-1. L’equip va reaccionar. Del rebuig d’un cór-
ner,  Robert Beltran va fer un gran gol. Vam continuar domi-
nant i a la represa, ells es van quedar amb 10, i llavors va ser
un atac i gol fins que Soufiane va marcar el 2-1, a centrada
de Lucero. El Corbera va jugar un xic dur, amb alguns juga-
dors més pendents de la gent de fora que de jugar”. Desta-
car, per les baixes per lesió, els debuts d’Oriol i del juvenil de
primer any, Lluís. Ivan Abat ha causat baixa. Àrtur Avila, del
Corbera: “a la primera meitat, tot i tenir més opcions el J i
Maria, ens vam avançar. Però acte seguit ens van empatar.
La clau fou que al minut 3 de la represa, l’àrbitre, que ens va
mostrar massa targetes, va expulsar a un jugador nostre. Tar-
geta dubtosa. Vam aguantar bé però al 85 va arribar el 2-1”. 

El Jesús i Maria és tercer

VA SUPERAR EL CORBERA PER 2-1

El R. Bítem va guanyar el Perelló (1-0) en un partit que es
va decidir a darrera hora arran d’un penal, que va ser-ho, a
favor dels locals i que el va transformar Aleix. El Perelló va
fer una bona imatge i no mereixia la derrota.

Així ho explicava Parra, tècnic del R. Bítem: “va ser un
partit molt igualat que es va decidir amb un penal comès so-
bre Dani i que va llançar Aleix. El resultat més just hagués
estat un empat. El Perelló em va agradar molt. Molt bon
equip”. Per la seua part, Molinos, tècnic del Perelló, deia
que “va ser un molt bon partit, entre dos bons equips i en
el que crec que ens mereixiem almenys l’empat. Ens van
marcar de penal al minut 85 i es va escapar un partit en el
que vam treballar molt i no vam deixar-li espais al Remolins-
Bítem, un bon equip, amb bons jugadors. A més, vam tenir
opcions per haver fet el 0-1. Per això penso que mereixiem
més. No obstant, molt content dels jugadors, del partit que
en general van fer”. 

Un penal va decidir

EL R.BÍTEM GUANYA A UN PERELLÓ QUE MEREIXIA MÉS

El Roquetenc va vèncer el Sant Jaume. Als de Vallés, ben
ordenats en defensa, els va sortir perfectament el planteja-
ment. El Sant Jaume, des de l'inici, va tenir la iniciativa. Va
dominar i va fer les primeres arribades, marcant Eric un golàs
amb una vaselina des de fora de l'àrea. Amb el 0-1, la dinà-
mica del partit fou la mateixa, si bé el Roquetenc va obrir-se
un poc més. Amb control dels visitants s'arribava al descans
però una jugada peculiar va significar el 0-1. Falta a la fron-
tal visitant i Marc Alegre que reclamava més distància de la
tanca. Ell va fer-se la pilota més enrera per tenir més ampli-
tud. El porter visitant va sortir de la porteria a queixar-se,
l'àrbitre va xiular i Alegre va afusellar pel costat que Marc,
porter del S. Jaume, havia desprotegit mentre protestava. A
la represa, amb l'1-1, els santjaumeros van van tenir dues
opcions. Del possible 2-2 es va passar, en una contra letal
dels locals, al 2-1, amb gol de Quim. Poc després, Marc Ale-
gre va decidir amb un tret creuat. Fou el 3-1.

El Roquetenc, letal a la contra

VA VÈNCER AL SANT JAUME (3-1)

Roger, de l’Arnes: “vam estar millor en totes les facetes del joc. Vam jugar
amb més intensitat i amb més ambició. Sap greu que s’escapés aquest partit.
Vam tenir ocasions clares per avançar-nos però van ser elles en una contra els
que van marcar. Vam seguir igual, creant més ocasions, fins que Àlex empa-
tava. A la represa, vam controlar el partit, si bé potser no vam poder dominar
tant com a la primera part. Arran d’una falta, la pilota bota davant del porter
i és l’1-2. Abans, un gol anul.lat a Raül i, després, ja al final, l’àrbitre no xiula
un penal claríssim: una pilota entrava i el defensa calero la trau en la mà. El
futbol va ser injust amb nosaltres i, a més, van haver-hi decisions arbitrals que
ens van perjudicar”. Subi, de l’Ametlla, “camp petit i de terra, complicat per a
jugar. Però ens vam adaptar. El partit va tenir alternatives. Ens vam avançar
amb el 0-1, gol d’Alejandro, però ells arran d’un llançament de banda, ens van
empatar. Vam tenir l’opció de fer l’1-2, poc abans del descas. A la represa, de
falta, Héctor va marcar l’1-2. Penso que la sort que ens ha mancat en altres
jornades, vam tenir-la diumenge. Vam poder fer l’1-3 abans que hi hagués un
penal a la nostra àrea que l’àrbitre no va considerar-lo que ho era. Victòria im-
portant i més amb les baixes actuals (vam anar amb dos juvenils)”. 

Queixes de l’Arnes

L’AMETLLA GUANYA 1-2

L’Olimpic va assolir la segona victòria
de la lliga, golejant el Masdenverge (6-1).
Pol (2), Soriano (que torna a jugar des-
prés de la lesió), Aleix, Moya i Marc Alis
van marcar. El partit es va decidir en 10
minuts a la represa. Piqué, de l’Olimpic,
deia que “vam jugar amb molta intensi-
tat, vam millorar en aquest aspecte. A
més, físicament, també estem progres-
sant. I es nota. A la represa, amb el 2-1,
una vegada va fer Aleix, de penal, el ter-
cer gol ens vam imposar. En general, vam
ser superiors. Hi ha bon equip i si som in-
tensos com diumenge, tirarem per
amunt. Però hem de ser més constants.
Aquest resultat també ens ajudarà per
agafar més confiança”.

L’Olimpic explota

CONTRA EL MASDENVERGE (6-1)

El Godall va golejar el Pinell (5-2). La clau va ser l’efecti-
vitat local en el darrer tram de la primera meitat i a l’inici de
la segona. Destacar el gol de xilena de Jofre.

Joan Subirats, tècnic del Godall, explicava que “la di-
ferència d’altres jornades a aquesta va ser l’encert. El que
ens ha mancat en altres jornades, aquest diumenge va exis-
tir. Un penal dubtós va ser el 0-1 però, acte seguit, Royo i
Xescu (2) van remuntar. A la represa, als primers minuts,
vam sentenciar amb dos gols més, un altre de Royo i un de
Jofre, de xilena. Hem de seguir. El triomf ens donarà con-
fiança”. Blai, delegat del Pinell, deia que “partit molt fluix
per la nostra part. El Godall va ser molt pràctic i, sobre tot,
molt efectiu. I això que ens vam avançar arran d’un penal,
que fou clar i que va transformar Víctor. Però en 20 minuts,
ens van remuntar. A la represa, en dos minuts inicials, ens
van marcar dos gols més, evidenciant una falta total de
concentració. Al final, Carlos va marcar el 5-2”.

Un Godall efectiu supera el Pinell

GOLEJADA DELS DE JOAN SUBIRATS (5-2)

Móra la Nova i l’Ampolla s’escapen
Ampolla i Móra la Nova ja han agafat impuls i estan
a 5 punts del tercer classificat. Els dos tenen molta
pólvora i bons equips. L’Ampolla d'Enric encara que
aquesta setmana va patir per guanyar, només porta 3
gols encaixats, i 17 a favor. No ha cedit ni un punt i
té un partit pendent. El Móra la Nova, amb 29 dianes,
quedarà segur entre els tres primers. Com s'adormin
la resta de rivals, que són més irregulars, dels dos
equips esmentats, al final de la primera volta, un dels
dos tindrà mitja lliga a la butxaca. 

L’Alcanar ja no pot perdre ni un partit més, tercera
derrota consecutiva. Fortalesa del Jesús i Maria en
aquesta campanya. Ja és tercer, debut del juvenil de
primer anys Lluís Arrufat i del fitxatge Oriol Prat, del
Terlenka de Barcelona. Pinta millor aquesta tempora-
da el Godall, guanyar el seu camp no serà fàcil.
Curiós que els seus golejadors d'aquesta campanya
són de la Sénia: Xescu, Aleix Royo, Jofre i Ventaja.
L’Olímpic, dels 14 gols marcats d'aquesta campanya,
10 en dos partits: a Alcanar i en aquest jornada contra

el Masdenverge que està jugant tots els partits fora
per les millores fora de casa. El Vilalba és cuer. Sí,
però ha jugat contra primera classificats: Mora Nova,
J i Maria, Remolins-Bítem, Ampolla i Aldeana.
Només dos equips estan invictes en camp contrari:
Ampolla i Roquetenc. I dels sis primers classificats,
cap ha perdut al seu feu: Móra la Nova, Ampolla,
Sant Jaume, Jesús i Maria, R-Bítem, Aldeana i el setè
equip és el Perelló. Gran jornada de gols 36, només
dos equips no van marcar.

L’opinió de Joaquin Celma
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L’Handbol Amposta va perdre contra l’Associació llei-
datana per 24 a 26 i continua sense sumar una victòria
aquesta temporada. Derrota en un Pavelló Municipal
ple de gom a gom, davant un rival directe.
Abans del partit es va fer la presentació de tots els
equips del club, amb la presència de l'Excel. Alcalde
d'Amposta, Adam Tomás i el Regidor d'Esports, Marc
Fornós. Els nervis i la pressió per guanyar i trencar la
dinàmica negativa va ser una llosa per a les del Mateu
Castellà. L’equip va lluitar però no va trobar recompen-
sa amb el resultat, tot i l’esforç. El partit va ser
retransmès per tot Catalunya en directe, al programa
l’Handbol En joc de la Xarxa. La pròxima setmana des-
plaçament a Saragossa, contra el Dominicos, equip que
encara no ha obtingut cap punt. “Esperem que amb
l’actitud de diumenge passat puguem començar a
sumar de 2 en 2 i anar pujant llocs a la classificació”.
Altres resultats: LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENI-
NA. 2a. Jornada - 1a. Fase - Grup B. H.RIBES 16-27
C.H.AMPOSTA "Casa de Fusta". PRIMERA CATALA-
NA CADET FEMENINA 1ª FASE 'GRUP B'. C.E.TOR-
TOSA 28-14 C.H.AMPOSTA Naturebre Export, SL.

Millora sense premi

HANDBOL AMPOSTA (24-26). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT. (64-77)

El líder no va donar opció
Després de jugar 3 partits
com a visitants, el que havia
de ser un al·licient per al
públic del CB Cantaires
Tortosa, es va transformar
en un despropòsit contrari a
tot el que s’havia buscat
durant la setmana. El líder va
ser un visitant de luxe. Les
Vinyes del Convent C.B.
Cantaires Tortosa no va
aconseguir entrar en joc fins
el tercer quart on es va veure
un clar esforç defensiu. La
contundència en el ritme de
joc del Sant Adrià, la circula-
ció de la pilota, una defensa
bel·ligerant, segones i terce-
res oportunitats en el rebot ofensiu, i sobre tot un atac molt fi en la presa de decisions,
van ser claus per a emportar-se la victòria. 64-77. 
El pròxim diumenge, l’equip tortosí rebrà el Bàsquet Girona.
Altres resultats: Cadet Masc. B: Samà Vilanova 89- 53 CB Cantaires Tortosa.
Junior Masc.: CB Cantaires Tortosa 75 - 72 CB Amposta.  Foto: ebredigital.cat

CENTRE ESPORTS TORTOSA

RESULTATS DE LA JORNADA

Infantil Masculí. CE Tortosa-BM Barberà (21-25). Els tortosins van demostrar estar a
l'alçada d'un fort oponent. Cadet Femení. HC Perelló-CET (21-34). Segon partit i
segona victòria de les noies entrenades per Rosa Chertó. Cadet Masculí. CH Sant
Fost-CET (34-19). Derrota contundent en un mal partit tant en atac com en defensa.
Juvenil Masculí. H Sant Joan Despí “B”-CET (32-15). Primera part amb bon joc defen-
siu de l'equip tortosí, però superats per 5 gols al descans. Segona meitat amb clar
domini i encert de gol dels locals. Sènior Femení. CET-Ascó Móra (27-13). Patit sense
massa complicació amb una bona defensa a la primera part que no va deixar jugar a
l'equip contrari encaixant només 5 gols.
Sènior Masculí. CET-CH Alcarràs (27-18).
Victòria del sènior masculí del CE Tortosa sobre el CH Alcarràs. Tercer partit de lliga
per als ebrencs que s’enfrontaven a un rival de meitat de taula. Amb aquest resultat
és prolonga la ratxa de victòries obtinguda fins ara.

Victòria del sènior de l’Hnadbol Club Perelló a casa del
CH.Ascó (23-24). Partit d'infart. Les perellonenques,
segons s’informa al Facebook de l’Handbol Club Perelló,
van anar per davant durant la 1a part. Però a finals d'a-
questa, les asconenques es van activar: es van avançar i
fins i tot van arribar a agafar una distància favorable de 4
gols a principis de la represa. Llavors fou quan les pere-
llonenques van reaccionar: van remuntar amb èxit i van
fer una segona part espectacular amb la gran majoria de
tirs a porta exitosos. Al final de la 2a part les asconenques
van refer-se, però no el suficient per empatar. 
Amb aquesta victòria, les del Perelló ja acumulen 5 pun-
tets (2 victòries, 2 derrotes i un empat).

Centre Esports Tortosa

CH ASCÓ-HANDBOL CLUB PERELLÓ (23-24)

Abans de l’inici del partit del sènior masculí del Centre
d’Esports Tortosa, amics, exjugadors, jugadors i gent unida
per l'handbol, van mostrar una pancarta: “Gràcies Joan”, en
record i homenatge al que fou tècnic de l’entitat Joan Obiol
i que ens va deixar recentment. 

Homenatge i record 
a Joan Obiol

CICLISME. DIUMENGE

Derbi apassionant

CLUB PATÍ L’ALDEA

A Coruña va acollir el Campionat d’Espanya aleví - infantil
de patinatge artístic. La nostra territorial va estar representa-
da per Roger Arasa del Club Patí l’Aldea en categoria aleví i,
en infantil, Anouk Vizcarro del Club Pati l’Aldea i Júlia Ama-
do del Club Patí Salou. Roger Arasa va debutar en el campio-
nat estatal amb un meritori quart lloc, Anouk Vizcarro,
desprès d’executar un excel·lent programa llarg, va aconse-
guir remuntar fins el novè lloc i Júlia Amado fou 13ena.

Campionat d’Espanya 
Aleví-Infantil

DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte (17h), 14ena edició d’una prova que ja és
clàssica en el calendari. 

Milla Urbana del Perelló

CLUB VOLEI
ROQUETES

Aquesta setmana no-
més tenien partits el juve-
nil i el cadet masculí, tota
la resta d'equips descan-
saven.

Els dos que jugaven
van desplaçar-se al camp
de l'Hospitalet. L'equip
juvenil va disputar un
partit molt igualat en tots
els sets. Els dos primers
els va perdre, però va po-
der empatar fins el 2-2.
En el cinquè i últim set els
roquetencs van perdre
per la mínima, quedant
finalment el marcador
amb el 3-2 amb parcials
(25-21, 27-25, 20-25,
18-25 i 16-14).

Per altra banda, el ca-
det, tot i el resultat que
va ser 3-0, va estar a l’al-
tura i només cal veure els
parcials, molt ajustats
principalment al primer i
al tercer set (27-25, 25-
20 i 28-26).

Presentació
Aquesta pròxima jor-

nada, tots els equips ju-
garan a casa, i aprofitant
això, el Club Volei Ro-
quetes farà la presenta-
ció. El sènior masculí
rebrà al C.V.Sant Boi, el
juvenil i cadet femení re-
bran a l'Opticalia Vilano-
va, el juvenil i cadet mas-
culí rebran al C.V.Sant
Pere i Sant Pau.



PRÒXIMA JORNADA
Dissabte  

Tivenys-Amposta (16h)

Catalònia-Rapitenca

(16.30h)

Batea-Deltebre (18h)

Perelló-Benissanet (18h)

Diumenge

Ascó-Camarles (16.30h)

Xerta-Flix (17h)

Fatarella-Ginestar (17h) 

RESULTATS
5a jornada 4a catalana

Deltebre-Tivenys 0-1

Benissanet-Ebre E 0-1

Amposta-Catalònia 2-1

Flix-Perelló 3-0

Camarles-Batea 4-1

Ginestar-Xerta 3-2

Rapitenca-Fatarella 6-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           18        6      12

2. Ascó                        13        3      12

3. Tivenys                     18        4      10

4. Amposta                   12      11      10

5. Deltebre                   10        8        9

6. Fatarella                   10        8        9

7. Ebre Escola                8        7        9

8. Camarles                  10        6        8

9. Rapitenca                 20      10        7

10. Batea                       7        9        6

11. Ginestar                 10      24        4

12. Catalònia                  6      10        3

13. Xerta                      10      15        2

14. Perelló                      2      15        0

15. Benissanet                4      22        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Pontenc-Cerdanyola

Molins-Tortosa E 

(dis 18.30h)

Planadeu-S. Gabriel

S Pere-F At Vilafranca

AEM-Sabadell

Vic-Estartit

S. Cugat-S Andreu

Fontsanta-Porqueres

RESULTATS

5a jornada

S. Gabriel-Vic 2-1

Tortosa E-S Pere         0-14

Cerdanyola-Molins 4-1

Sabadell-S Cugat 0-1

Estartit-Fontsanta 1-3

Porqueres-AEM 2-2

F At Vilafranca-Esc. Planadeu 3-3

S Andreu-Pontenc 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. S Pere                      24        3      11

2. S Gabriel                  12        5      10

3. Cerdanyola               15      10      10

4. Porqueres                 12        7      10

5. Estartit                       8        5      10

6. S Andreu                  10        8      10

7. S Cugat                      5        3        8

8. Vic                             9        4        7

9. Fontsanta                   8      10        7

10. F At Vilafranca        15      10        6

11. Sabadell                   7        7        6

12. Pontenc                    8      16        3

13. Tortosa E              5     37       3

14. AEM                         6        8        2

15. Planadeu                10      13        2

16. Molins                      3      11        1 

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Tortosa E-J i Maria

Pardinyes-S Jaume

Ginestar-Arnes

Ascó-Gandesa

Alcanar-Olimpic

La Plana-Ulldecona

RESULTATS

2a jornada

J i Maria-Alcanar             1-5

Olimpic-Pardinyes           3-0

S Jaume-La Plana           3-3

Gandesa-Tortosa E            5-1

Ulldecona-Ginestar           10-0

Arnes, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Ulldecona               10       0       6

2. Gandesa                10       3       6

3. La Plana                  8       3       4

4. Alcanar                    7       6       3

5. Arnes                      0       0       3

6. Olimpic                    3       5       3

7. S Jaume                  6       6       2

8. Pardinyes                 5       8       1

9. J i Maria                  6     10       1

10. Ginestar                 3     13       1

11. Ascó                      0       0       0

12. Tortosa E               1       5       0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca-J i Maria

Amposta-Tortosa

Catalònia descansarà

Vinaròs-Aldeana

Alcanar-Perelló

S. Jaume-Canareu

Delta de l’Ebre-Ulldecona

Roquetenc-Ametlla

RESULTATS
3a jornada

Tortosa-Rapitenca         3-11

Amposta descansava

Ulldecona-St. Jaume       0-0

Aldeana-Catalònia          2-1

Perelló-Roquetenc          0-4

Ametlla-Vinarós              1-2

Canareu-Alcanar            2-3

J i Maria-Delta de l’Ebre  3-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Vinaròs                  16       3       9

2. Alcanar                  16       6       9

3. Roquetenc             12       2       9

4. Rapitenca              12       3       6

5. Ametlla                  10       7       6

6. Tortosa                  12     13       6

7. J i Maria                  5       8       4

8. Aldeana                   3       4       3

9. Amposta                  6       2       3

10. Catalònia               8     10       3

11. S Jaume                2       4       2

12. Ulldecona               4     11       1

13. Canareu                 4     11       0

14. Delta de l’Ebre       4     15       0

15. Perelló                   3     18       0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Móra N-Jesús i Maria (17h)

Ametlla-Vilalba (17h)
Diumenge  

Pinell-Olimpic (15.45h)
S. Bàrbara-Aldeana (16h)
S. Jaume-Arnes (17h)

Alcanar-Roquetenc (17h)
Perelló-Ampolla (17h)

R Bítem-Masdenverge (17h)
Corbera-Godall (18h)

RESULTATS
7a jornada, Segona catalana
Roquetenc-S. Jaume     3-1

Vilalba-M Nova              0-4

Arnes-Ametlla               1-2

Godall-Pinell                 5-2

Aldeana-Alcanar            3-1

Ampolla-S. Bàrbara       2-1

R Bítem-Perelló             1-0

Olimpic-Masdenverge    6-1

J i Maria-Corbera          2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. M Nova                     7    29   11   18

2. Ampolla                     6    17     3   18

3. J. i Maria                   7    13   10   13

4. Rem. Bítem               6    10     8   12

5. Aldeana                     6    10     8   11

6. St. Jaume                  6      7     5   11

7. Roquetenc                 7    13   13   11

8. Perelló                      6    10     8   10

9. Alcanar                      6    15     9     9

10. S. Bàrbara               6    11     8     7

11. Godall                     6    13   13     7

12. Ametlla                    6      7   12     7

13. Olimpic                    6    14   14     6

14. Pinell                       7      7   17     6

15. Arnes                      6      8   19     6

16. Masdenverge           7    13   23     5

17. Corbera                  7      8   14     3

18. Vilalba                     6      4   14     1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte 

P. Mafumet-Reddis (16h)
Vendrell-Batea (18h)

Diumenge
Canonja-Roda Berà (11.45h)
Gandesa-Catalònia (16.30h)
Camarles-Hospitalet (16.45h)
Torredembarra-la Sénia (17h)

Torreforta-Amposta (17h)
la Cava-Morell (17h)

Ulldecona-Cambrils U (17.15h) 

RESULTATS
7a jornada, Segona catalana
Reddis-Ulldecona        3-4

Catalònia-Canonja       1-1

Morell-Camarles          2-1

Cambrils U-la Cava      1-0

Hospitalet-Torreforta     2-2

la Sénia-Gandesa      1-2

Amposta-Torredemb.   1-0

Batea-P. Mafumet        4-3

Roda Berà-Vendrell       2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U                7    17     6   16

2. Ulldecona               7   14  10  15

3. la Sénia                 6   19    7  13

4. Amposta                7   12    7  13

5. Camarles               7   15  10  12

6. Reddis                       7    14   10   12

7. Gandesa                6   13    9  12

8. Vendrell                     6    12     8   12

9. Torredembarra           7    10     7   11

10. Canonja                   6      9     7   10

11. Torreforta                7    11   14   10

12. P Mafumet               7    12   15     9

13. Roda Berà               7      8   11     9

14. Batea                   6     9  12    6

15. Hospitalet                7      8   22     5

16. Catalònia             7     7  13    4

17. Morell                      7      8   18     3

18. la Cava                6     3  15    3

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ametlla va guanyar al
camp de l’Arnes,

diumenge passat (1-2),
sumant la segona
victòria en la lliga. 

PRÒXIMA JORNADA
Castelldefels-Palamós
Hospitalet-Santboià
Prat-Santfeliuenc
Europa-P. Mafumet

Gavà-Espanyol
Vilafranca-Horta

Cerdanyola-Granollers
Vilassar-S. Andreu

Terrassa-Ascó (diu 17h)
Reus-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          10               8             2             0            24             7               26
2. Ascó                            10              8            1            1          17            9             25
3. Reus                               10               6             3             1            16             7               21
4. Hospitalet                        10               6             2             2            19             6               20
5. Prat                                 10               5             3             2            19             9               18
6. P. Mafumet                      10               4             4             2            11             5               16
7. Terrassa                          10               3             6             1            17           12               15
8. Santfeliuenc                     10               4             3             3            12             8               15
9. Europa                            10               4             3             3            14           14               15
10. S. Andreu                      10               4             2             4            13             8               14
11. Vilafranca                      10               4             2             4            14           14               14
12. Figueres                        10               4             0             6            13           15               12
13. Horta                            10               3             2             5            10           15               11
14. Cerdanyola                    10               3             2             5              8           17               11
15. Santboià                        10               2             4             4              9           10               10
16. Palamós                        10               2             2             6              9           17                 8
17. Granollers                      10               2             1             7              7           14                 7
18. Gavà                             10               2             1             7              7           30                 7
19. Castelldefels                  10               1             3             6              8           14                 6
20. Vilassar                         10               2             0             8              3           19                 6

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, Tercera divisió

Ascó-Cerdanyola           3-1
P. Mafumet-Gavà            5-0
Horta-Palamós               1-4
Granollers-Vilassar         0-1
Espanyol-Terrassa          2-2
Santboià-Prat                 0-0
Figueres-Hospitalet         0-3
Santfeliuenc-Europa       0-1
S. Andreu-Vilafranca       1-2
Reus-Castelldefels            2-0

PRÒXIMA JORNADA
Alpìcat-Almacelles

Andorra-Sants

U. Bellvitge-Borges Blanques

Lleida-Balaguer

Rapitenca-V Alegre (diu 12h)

Vilaseca-S. Cristobal

Igualada-Viladecans

S. Ildefons-Valls

Tortosa-Martinenc (diu 17.30h) 

RESULTATS
7a jornada, Primera catalana

S Cristobal-U Bellvitge 1-1

Martinenc-Vilaseca 1-0

Sants-Alpicat 0-1

V Alegre-Igualada 0-2

Valls-Rapitenca 0-1

Balaguer-Tortosa 4-0

Almacelles-Lleida 2-1

Viladecans-Andorra 0-1

Borges-S Ildefons 1-0

Primera catalana

Una formació de l’Ametlla, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                  7    19     5   18

2. Almacelles                 7    17     7   16

3. Alpicat                       7      8     5   13

4. Sants                        7      7   11   12

5. Balaguer                   7    11     9   10

6. Viladecans                 6      8     6   10

7. S Cristobal                7    13   12   10

8. Igualada                    6      7     6   10

9. Borges                      6      7     9   10

10. S Ildefons                6    10     7     8

11. Andorra                   4      4     1     8

12. Rapitenca            7     7    9    8

13. V Alegre                  6    10     7     7

14. Lleida                      6      7   10     7

15. Tortosa                7     9  18    5

16. Vilaseca                  7      4   13     4

17. Valls                        6      5     9     2

18. U Bellvitge               7      5   14     2

Tercera catalana
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*En les últimes cinc temporades, el Tortosa ha tingut cinc porters diferents com a titular:
aquesta temporada ho serà Rodenas i les passades foren Edual, Figo i Povill. La 2013/14,
la porteria va ser ocupada pel tàndem Selu-Albert Forcadell. El culebró actual que es vivia
a Tortosa, amb els tres porters, va acabar divendres passat quan Eudal va preferir anar a
l’Ascó i no estar de suplent. Llavors, van tornar a trucar a Selu. La pregunta és: qui serà el
porter la següent temporada?.
*Un entrenador de 3a catalana ja ha posat el càrrec a disposició de la directiva però aquesta
li ha donat plena confiança. Encara que es baixi, comptaran amb ell.
*Divendres el míster del Camarles, Xavi Cid, va suspendre l'entrenament a la meitat; els
seus jugadors no estaven posant intensitat i així es va demostrar el dissabte a Morell.
L'equip va estar espès. Hauran de posar-li més ganes alguns jugadors d'aquest equip. Sinó
estaran a la banqueta. O alguna baixa pot haver.
*Dos jugadors importants d’equips de les nostres terres estaven de suplents i van començar
a negociar amb altres equips. Però sorprenentment ja juguen de titulars. Miracle o estratè-
gia dels entrenadors?.
*Un míster, que ha estat a Tercera divisió fa poques temporades, i ha entrenat a les nostres
terres, fins ara el seu telèfon no sona però pot fer ‘ring’ en qualsevol moment. Seguiré
informant.
*Nacho Nuez, la passada temporada només 9 partits complets a la Rapitenca, i va marcar

5 gols. I va ser el tercer golejador de la Rapitenca. En aquesta, a l’Ulldecona, en només 7
jornades ja ha batut la seva pròpia marca: 8 dianes. Aquest noi val or. Ell sol ha marcat més
gols que tot l'equip de la Rapitenca. Fins i tot el va felicitar el secretari tècnic de la
Rapitenca, Fernando Garcia. Per què serà?
*En el partit Catalònia-Canonja, l'àrbitre no va estar gens fi i els assistents tampoc.
L'entrenador Nando va acabar amb pulsacions a 2000.
*A la Fatarella no estan molt contents perquè els han denegat àrbitres de Tarragona i els
envien de l'Ebre. L'any passat ja van tenir els seus problemes i van canviar als de Tarragona.
Segons fonts de Fatarella els de Tarragona són mes neutrals.
*L’entrenador del Roda, Chacon, va ser valent. Va fer debutar dos cadets. El Remolins-
Bitem, a la banqueta, tres juvenils: Aaron Gómez, Kevin i Ayoub. Anton del Sant Jaume
dóna minuts a un cadet, Carles Pérez. Quina que pena que cada setmana no pugui donar
una notícia així.
*La Sénia té un curiós rècord. En aquesta lliga, ha marcat en aquests minuts: 6, 18, dues
vegades al 10, 17 i en aquesta jornada al minut 1.
*Partit Balaguer-Tortosa si els jugadors s'haguessin estalviat les targetes grogues més una
vermella, potser el resultat hagués estat més positiu. Però també cal dir que Paula, l'àrbitre,
no va tenir el seu dia. Aquesta setmana Roquetenc i Móra la Nova, zero targetes.
*El Tortosa ha incorporat a Víctor Garrido, tal com es va apuntar en aquesta secció fa unes
setmanes. Albert Arnau, fins ara al Tortosa, ha demanat la baixa i torna a l’equip del seu
poble, l’Ulldecona. Arnau marxa per una qüestió laboral, que l’ha portat a tornar al club
que el va veure néixer esportivament.
*Tres jugadors que van ser importants la temporada passada a la Rapitenca, Sergi José,
Forés i Pachu a la banqueta diumenge, dins de les rotacions que fa el tècnic German.
*Vieri ha estat baixa a l’Amposta. El diumenge ja va jugar més minuts aL Valls a 1a catalana
que amb l’Amposta en el seu últim partit.
*Picon, porter del Ginestar, és el para-penals del nostre futbol. La lliga passada en va aturar
5 de 7 i en el que portem d’aquesta ja ha aturat els dos que si l’han xiulat al Ginestar.
*La Pobla B es queixa d’insults racistes a un jugador seu quan fou substituït a Batea. Des
del club terraltí han recriminat que això passés i han aclarit que van intervenir i que no va
haver-hi cap incidència més.
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QUIM (Roquetenc)

ÀLEX ALEGRE (Aldeana)

POL (Olimpic)

PICON (Ginestar)

GERARD BES (Gandesa)

ORIOL VALLESPÍ (Rapitenca)
HÉCTOR (Ametlla)

JOHAN (Móra la Nova)

FELIPE (Amposta)
ALEIX (R-Bítem)

ROYO (Godall)

JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA Equip de la setmana

C.F. ULLDECONA

Top Secret

Formacions d’aquesta temporada del Jesús i Maria i del Godall.
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CONTRA L’ATYRAU (1-0)

QUARTA CATALANA

Ginestar-Xerta, el partit boig de la jornada (3-2)

Carlos Alós, tècnic tortosí del Kairat de Kazajistán, va su-
mar una nova victòria des que dirigeix a l’equip, aquesta ve-
gada en la final de Copa, contra l’Atyrau (1-0). D’aquesta
forma ja ha assolit el primer títol amb el seu nou equip, un
dels capdavanters del país i que, amb l’arribada del tècnic
ebrenc, compta els seus partits per victòries.

L’etapa de Carlos Alós a la banqueta del Kairat va iniciar-
se després del seu pas per la Federació com a seleccionador
sub-17 de Kazajistán. 

Alós guanya la Copa de
Kazajistán amb el Kairat

El Flix és líder, amb els
mateixos punts que l’Ascó
que va descansar. Els de
Narcís van superar el Perelló
per 3-0, en un partit que no
es va decidir fins la segona
meitat, quan Magí va fer
aviat el 2-0 i Mani, al final,
va marcar el tercer gol. Ja-
mie havia marcat al primer
temps pels als flixancos que
van acabar la sanció del seu
terreny de joc (van jugar a
Móra d’Ebre).

El Tivenys va vèncer al
camp del Deltebre (0-1) i es
consolida en la tercera
plaça. Els de Bartolí han per-
dut els dos darrers partits
com a locals. Segons David
Montardit, president del Ti-
venys, “primer partit fora
de casa, en un camp gran
en el que no estem acostu-
mats. La primera meitat fou
molt disputada i oberta,
amb alternatives; en els da-
rrers minuts vam pressionar
més amunt i vam tenir algu-
nes possibilitats. La represa
va ser igual, amb algunes
ocasions del Deltebre, però
nosaltres, amb els minuts,
també vam crear-ne fins
que a les acaballes Edgar
Ferreres va marcar el 0-1.

Destacar que aquesta set-
mana vam poder ser 17 ju-
gadors. El porter Melero,
amb moltes molesties, va
poder jugar tot el partit. S’-
ha de remarcar el gran es-
forç que va fer”.

L’Amposta va guanyar 2-
1 el Catalònia, amb gol en
temps afegit de Batalla. Se-
gons Cristian, tècnic de
l’Amposta, “primera meitat
completament nostra; ells
ben tancats però, tot i el
nostre domini, no vam po-
der crear excessives oca-
sions clares. En una de les
poques, Ivan va fer l’1-0. A
la represa, del 2-0, es va
passar a l’1-1. El partit es va
obrir i el Catalònia cal dir
que hagués pogut marcar
l’1-2, amb una rematada al
pal i amb una falta que va
evitar Rafel. Nosaltres vam
gaudir de diverses possibili-
tats i al final, Batalla, entrant
de segona línia, va establir
el 2-1”.

Sisco Paredes, del Catalò-
nia, deia que “potser fou el
partit en què hem jugat
amb més intensitat i en el
que mereixiem més. Amb
els minuts, vam refermar el
plantejament jugant reple-

gats, units, i buscant la con-
tra. Al primer temps, ells
van tenir dues opcions, una
d’elles fou el gol. Nosaltres
en vam tenir una. A la re-
presa, mateixa dinàmica,
ells dominaven però nosal-
tres més ben col.locats i,
amb els minuts, vam tenir
més arribada, empatant An-
selm en una contra. Amb
l’1-1 vam disposar d’una re-
matada al pal i d’una altra
ocasió amb una falta que va
parar el seu porter, amb tret
de Pani. Ells van crear un
parell d’oportunitats, una
d’elles clara que va evitar
Pau en un 1 contra 1. I quan
ja teníem l’empat va arribar
el 2-1; els jugadors comen-
ten si qui va fer-lo surt en
fora de joc. Sap greu perdre
al final però l’actitud fou
molt bona. Si seguim així,
tot i els incovenients que te-
nim amb les baixes, la feina
anirà sortint”. 

La Rapitenca, per la seua
part, va golejar la Fatarella
(6-1). Segons Àngel Guiu,
tècnic de la Fatarella, “te-
nen un gran equip, amb
molta qualitat i ens van pas-
sar per sobre. Res a dir. Fe-
licitar-los per la victòria i ja

pensar en el proper partit”.
Tornel (2), Aleix (2) i

Oriol (2) van marcar pels
rapitencs.

L’Ebre Escola va vèncer a
Benissanet (0-1), amb gol
d’Arnau Figueres als pri-
mers minuts. 

Segons Eulogio, tècnic de
l’Ebre Escola, “victòria me-
rescuda però intranquil.la.
Des del principi ell ens van
cedir la iniciativa i nosaltres
vam dominar, amb arriba-
des, però, tot i marcar al mi-
nut 7, no vam poder sen-
tenciar, malgrat fer dos
pals. I ells, adaptats al seu
camp, quan van arribar van
crear perill i van poder mar-
car amb un parell d’oca-
sions. I el 0-1 va deixar in-
cert el paritit fins el final i
vam haver de patir quan per
domini i ocasions havíem
d’haver sentenciat abans”.

El Camarles va golejar el
Batea (4-1), i ja té 8 punts,
amb gols de Cristian (2),
Yassine i Marc.

El partit Ginestar-Xerta va
acabar amb victòria local 3-
2. Segons Poley, del Gines-
tar, “partit obert, emocio-
nant, amb ocasions. Ells van
marcar al minut 10. Bertolin

i Enric van remuntar. Tot i
estar imprecisos i precipitats
perquè ens feia falta la
victòria, vam poder capgirar
el marcador. A la represa,
vam millorar. Bertolin va fa-
llar un penal. El Xerta va
empatar a 2 i va tenir un pe-
nal que va parar Picon. La
lliga passada de 7 en va atu-
rar 5. I en aquesta ja n’ha
parat dos. Del 2-3 vam pas-
sar al 3-2 en una contra
amb el gol de Pinxo. Ens
feia falta la victòria per la

confiança”.  Sisco Martí, del
Xerta, opinava que “en la
primera jugada ens vam po-
sar amb el 0-1. El partit ana-
va bé, però després, amb els
minuts, vam anar sortint i
no vam estar a l’alçada.
També cal dir que el Gines-
tar va fallar un penal i amb
el 2-2, també vam tenir-ne
nosaltres un a favor per ha-
ver fet el 2-3. Però no vam
transformar-lo i ells van
marcar posteriorment el 3-
2”.

MOTONAUTICA

El britànic Joseph Harvey es va proclamar a El Balís vence-
dor del circuit europeu P1 AquaX Pro, que es va celebrar en
aigües de Sant Andreu de Llavaneres els dies 14 i 15 d’octu-
bre. Harvey arribava a la final com a principal favorit en l’últi-
ma prova després de les celebrades a Gal·les i França, i en la
tercera i última l’anglès es va coronar guanyador en la cate-
goria reina Enduro. Per la seua part l’ampostí Jordi Tomàs
(Sea-Doo) es va quedar a les portes de la victòria en la cate-
goria Spark. Tomàs s’ho va jugar tot en l’última mànega con-
tra el francès Philip Salobier (Kawasaki), que es va acabar em-
portant la victòria superant en quatre punts al pilot ebrenc. 

L’ampostí Jordi Tomàs acaba
subcampió en Spark

REM

El 14 d’octubre i al Port Vell de Barcelona, es va disputar
la primera regata d’aquesta temporada de la Bandera Cata-
lana, que organitza la Federació Catalana de Rem, junta-
ment amb els clubs que acullen la disputa de les regates.
Aquesta competició es disputa en categoria sènior, en 8+
en masculí i en 4x en femení, a més, la regata també va
acollir a la vegada el 22è Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona, per als bots guanyadors de la Bandera Catalana.

El bot femení de 4x del Club Nàutic Amposta, format per
Victoria Cid, Iris Castell, Aina Mateo i Laura Roso, va que-
dar en tercer lloc, darrera del CN Banyoles que va quedar
en primera posició i el Pàdua de Itàlia, que fou segon. En
quan al bot de 8+ masculí del CNA, no es va poder classifi-
car per a les semifinals, quedant en la primera posició el bot
del CN de Sant Carles de la Ràpita.

A part de la competició i per commemorar els 25 anys de
la celebració de l’Olimpíada precisament a Barcelona, es
van disputar unes regates de 8+ en masculí i 4x en femení
per tripulacions que van participar en els jocs olímpics de
Barcelona i uns altres bots per tripulacions de diferents ge-
neracions que també van participar en altres Jocs Olímpics
i Mundials, per part del CN Amposta, vam comptar amb la
presencia al bot Olímpic del 92 de Toni Merin, Carles  Front
i  David Morales per al bot d’altres generacions olímpiques.

D’atra banda, informar que el proper cap de setmana, 28
i 29 d´octubre, es celebrarà  l XXXIIIé Descens de l´Ebre, 2on
Trofeu Cambra de Comerç.

Trofeu Internacional

El porter Picon, del Ginestar, va tornar a aturar un penal.

PATROCINAT PER:
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VALORACIÓ

INGREDIENTS 

·  Tomàquets
·  Xampinyons
·  Albergínia
·  Ceba
·  Espàrrecs verds
·  Formatge
·  50 ml d'oli
·  Sal
·  All mòlt
·  Massa brisa

PREPARACIÓ:

Tallem l'albergínia a rodanxes, salem i posem en un colador
durant 1 hora perquè deixi anar l'amargor. Escorrem les al-
bergínies i les assequem. Netegem els xampinyons, els
espàrrecs, la ceba. Es talla la ceba en juliana. Els xampin-

yons a làmines i en trossets els espàrrecs. Si posem tomà-
quet normal, el tallem a rodanxes i l'albergínia en làmines
fines. Ofeguem les verdures i les assaonem amb sal i all
mòlt. Passem per la paella els tomàquets. Pintem el motlle
on anem a fer la Tatin amb oli i anem col·locant capes amb
les verdures, tenint en compte que en bolcar-ho les capes
quedaran en ordre invers, és a dir, la capa del fons quedarà
damunt. Quan hem posat totes les verdures posem una ca-
pa de formatge, bé en làmines o ratllat. Quan haguem, po-
sa't totes les verdures, afegim una capa de formatge, bé en
làmines o ratllat.Tapem les verdures amb la pasta brisa (ta-
llarem la làmina de massa una mica més gran que el mot-
lle). Cobrim les verdures pressionant una mica i pleguem les
vores capa dins. Pintem la làmina amb ou batut i la fiquem
al forn preescalfat a 200 º amb calor amunt i avall. Us calen
uns 20 minuts fins que es vegi daurada la massa. Traiem i
bolquem en un plat de forn. El tornem a ficar al forn cinc
minuts amb el grill al màxim perquè es torri una mica per
sobre. Servir calent. Bon profit!

TATÍN DE VERDURES O PIZZA
DE VERDURES A L'INREVÉSÉs una opció

gustosa i dife-
rent de menjar
verdures. Un
altre tipus de
pizza on selec-
cionem els
ingredients que
hi posarem.
Evidentment, si
les verdures són
e c o l ò g i q u e s ,
tindrà més bon gust, així com la resta d'in-
gredients.
L'ideal és que escollim una massa brisa
sense greixos hidrogenats. Tanmateix, la
clau del plat roman en el tipus de format-
ge que hi posem a la recepta. Tant a nivell
calòric, podent oscil·lar més de
200kcal/100g de formatge; com des del
punt nutricional encara més important,
pel que fa a greixos. Els formatges es clas-
sifiquen tenint en compte el percentatge
de matèria greixosa que hi contenen, us
recomano que llegiu la informació nutri-
cional de l'etiqueta. 

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

Per fer aquesta recepta com a tatín té l'avantatge de no necessitar enfornar la massa abans de posar les verdures perquè
quedi cruixent i ben cuita. Podem posar la varietat de verdures que més ens agradi: carabassó, albergínies, bolets, espàrrecs,
pebrots, porro … i la quantitat que vulgueu. El formatge el podeu posar ratllat o tallat en làmines: mozzarella, emmental,
quatre formatges ...
Perquè quedin més sucoses les verdures i escurçar el temps, és millor ofegar les verdures amb una paella amb oli abans de
posar-les en el motlle.



DIVENDRES 20 D’OCTUBRE DE 201722 serveisdiarimés
ebre www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

CINEMA

SOLUCIÓ

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

MÉS EBRE 
RECOMANA

Àries
20/3 al 19/4

Evita  possibles conflictes  en les teves  rela-
cions  sentimentals  o amb  els teus  fills.
Avui serà  millor per a tothom  que cedeixis
una mica.

El treball  i també  les teves  aficions  cobra-
ran  un major  interès  per a tu . Amb els teus
fills  o subordinats  l’esforç  serà extra.

Taure
20/4 al 19/5

No et  dispersis  i cuida  les teves coses  per
no extraviar-les . Estàs  una miqueta  despis-
tat , i així  et pot  portar  algun disgust.

Avui podràs  treure molt partit  dels  teus
recursos  econòmics i també  del teu treball.
La situació  comença  a millorar  una mica
per a tu.   

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs  bones notícies  en tots  els àmbits .
Aprofita  el moment  per tractar  de fer reali-
tat  els teus  plans , però no acceptis  qual-
sevol  cosa.

Aprofita  els moments de solitud  per buscar
solucions  als problemes  i per deixar sortir
la teva  gran  inspiració . Avui és el dia  per
realitzar  activitats  intel·lectuals.

Cranc
22/6 al 21/7

Busca la forma de crear nous projectes ,
però  no perdis  de vista  el que de veritat
vols. Envolta’t de gent  que et pugui  aportar
alguna cosa. 

Estàs en  un moment  clau  per al teu  pro-
grés  professional , però  tracta  de negociar
correctament.

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  molta sort  en viatges ,escrits  i tot
el relacionat  amb l’estranger. És possible
fins  i tot  que  et surti  un viatge  molt  pro-
fitós  per a tu. 

Aquari
20/1 al 18/2

Estàs  en una etapa  molt favorable  per a l’a-
mor  i per  trobar  gent  encantadora . Tens
un atractiu  natural  que aquest  dies es
veurà  potenciat.

Verge
23/8 al 21/9

Descarta  pors  i enfronta  les coses ,com
més  clarament  ho facis  serà millor. No és
recomanable  que surtis  molt de  casa  si no
vols posar-te malalt. 

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs  vivint  moments  transcendentals en
les teves  relacions  de parella , i per  això
has  d’actuar  amb molta  cautela . Pensa bé
que és  el que necessites.

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

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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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

CHICOS
CACHONDOS
Somos dos chicos
de compañía

DOTADOS

XXXL
Tlf. 698 672 930

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

i tot tipus de
maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

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!

-TENS OBLIDADA
ALGUNA COSA

D'ESCALÈXTRIC?

-JOGUINES
ANTIGUES?

Compro
Escalèxtric
No importa estat, ni anti-
guitat. Cotxes, recanvis,
pistes circuits sencers. 

 PASSO A RECOLLIR 
 PAGO EN EFECTIU  

Contesto WhatsApp i 
E-mail.

tlf: 699 640 547
Mario 

HABITACIONS D'HOTEL
PER HORES

MATÍ O TARDA
TV i Wifi inclòs

màxima discreció
25€ (Iva inclòs)

Posibilitat de parking cobert
Sant Carles de la Ràpita
977071658

VENC GRANJA DE PORCS
1050 ANIMALS. TERME ALDOVER

(A 3 KM. DELS REGUERS)
TEL. 977 47 40 80

(DE 13H A 14H)

FES QUE EL TEU COTXE 
SEMBLI NOU !

Neteja en profunditat d'exterior i interior de
tapisseries i aplicació de cera.

Reparació de rallades, recuperació de plastics
i vinils. Polit de pintura i fars (30€/2unitats)

Desabonyegat sense pintar (calamarsa, cops
laterals, cops d´aparcament)

Recollim i entreguem a domicili, prestem
cotxe de sustitució.

PREUS MOLT ECONOMICS!

Telf: 663971374 facebook: bypcarlarapita

SE BUSCAN FAMILIAS 
EN ST. CARLES DE LA RÁPITA 

Y L’ AMPOLLA 
para acogida de estudiantes extranjeros

entre 14 y 17 años.

ESTANCIAS CORTAS, REMUNERADAS 
Y COMPATIBLES CON SU 
ACTIVIDAD HABITUAL.

TEL. 661 752 959
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Document de voluntats 
anticipades/testament vital 
i gestió emocional del dol

Dimarts 24 d'octubre
REMSA organitza unes
conferències amb dos
temes de vital importància
que ens ajudaran en l'a-
bans i el després d'una
pèrdua: El Testament vital
i el procés de dol.

Pregunta: Què és el DVA
(Document de Voluntats
Anticipades, més conegut
com a Testament Vital?
Resposta: És una declara-
ció en què la persona
explica per endavant el
tractament mèdic que vol
o no vol rebre en cas que
una malaltia la incapaciti
per explicar-se.

P: Per exemple, en el cas
d'una malaltia irreversible
o un estat vegetatiu crò-
nic, el DVA seria el docu-
ment que ens permet deci-
dir per no patir?
R: Es pot dir que sí, encara
que aquest document
només s'utilitza quan la
persona no pot donar la
seva opinió, en aquests
supòsits l'estat vegetatiu
persistent en seria un
exemple clar.

P: És un document legal?
Quina informació pot con-
tenir el Testament Vital?
R: Aquest document
emana del principi d'auto-
nomia del pacient que
reconeix la igual dignitat
de les persones, el respecte
a la voluntat de la persona
malalta i que està limitat
per la màxima de no fer
mal.
Les lleis en què es basa

són: Llei 21/2000
Autonomia del pacient. I
en el seu Article 8 apareix
les Voluntats anticipades.
Va ser aprovada pel
Parlament de Catalunya i
posteriorment es va elabo-
rar a nivell de l'estat
espanyol la: Ley 41/2002
Bàsica reguladora de l'au-
tonomia. I en l'Art. 11
apareix les Instruccions
prèvies.
El DVA ha de reflectir la
voluntat de la persona de
manera entenedora i per
tant ha de tenir unes dades
mínimes: Criteris en què la
persona basa els seus rao-
naments per fer el DVA.
Situacions clíniques en què
voldria es tingués en
compte la seva opció.
Instruccions sobre les
accions a dur a terme i
nomenar el seu represen-
tant, qui ha de ser la o les
persones que faran valer
les seves opcions quan ell
no pugui.
També es pot utilitzar per
fer donació d'òrgans o dei-
xar escrit com ha de ser
l'enterrament.

P: Un cop fet el DVA es
pot modificar?
R: El DVA és un document
que pot ser modificat en
qualsevol moment incloent
la revocació.

P: L'altre tema d'aquesta
jornada és el procés de
dol. Com viu la nostra
societat els processos de
mort i de dol?
R: Vivim en una societat
que dóna l'esquena a la

mort, és a dir, que tots
vivim com si només es
morissin les altres perso-
nes, com si la mort no anés
amb nosaltres.
En la nostra cultura es viu
la mort com un procés
traumàtic de molt de
dolor, que fa que general-
ment ens instal•lem en el
sentiment de pèrdua que
ens genera.
A diferència d'altres cultu-
res, en el moment de la
mort no ens sentim feliços
d'haver compartit bons
moments amb aquella per-
sona que ja no hi és, i
només sentim la negativi-
tat de l'absència.

P: Està clar que hauriem
d'aceptar la mort com
quelcom natural. Llavors,
per què ens genera pro-
funds desequilibris emo-
cionals i psicològics?
R: Perquè la mort encara
avui en dia és "tabú" a
nivell social. Perquè en la
nostra educació, tant esco-
lar com familiar, no hi ha
una pedagogia de la mort.
Perquè socialment no es
parla de la mort. En defini-
tiva, perquè tenim por a la
mort, tenim por als proces-
sos de dol i no tenim eines
per poder acceptar-la ni
treballar-la. De tatnt en
tant, la mort ens toca de
prop i l'hem de viure i
afrontar. 
Per tant, crec fermament
que cal iniciar un camí cap
a una conscienciació social
de la mort, així com, una
acceptació de la seva quo-
tidianitat.

A AMPOSTA


